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ВІСНИК

ФЕРМЕР УКРАЇНИ
ВСЕУКРАЇНСЬКА ГАЗЕТА АСОЦІАЦІЇ ФЕРМЕРІВ № 17 - 18 (411 - 412)
ТА ПРИВАТНИХ ЗЕМЛЕВЛАСНИКІВ УКРАЇНИ 1-30 ВЕРЕСНЯ 2017 року

ДІЄВА «РАЙОНКА» – МІЦНИЙ 
ФУНДАМЕНТ ДЛЯ РОЗБУДОВИ АФЗУ

Хочеш дізнатися правду – вислухай людей. І чим 
більше їх думок почуєш, тим вірнішим буде резуль-
тат, а похибка буде меншою. Це математика, її закони 
діють навіть у тому тривожному й іноді непевному 
світі, в якому живе Україна останні 26 років. Тож пе-
ред початком проведення районних звітно-виборних 
конференцій наш кореспондент зустрівся з головою 
Яготинської районної АФЗ Київської області Анато-
лієм Бойко, фермером із майже 25-річним стажем, та 
почув його розповідь про нелегке фермерське життя 
та роль районної Асоціації у житті фермерів. 

Читайте матеріал на сторінці 8 видання.

ВИСОКА 
САМООРГАНІЗАЦІЯ – 

РЕЦЕПТ УСПІХУ 
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

У Полтаві 7 вересня відбулося засідання ради Асоціа-
ції фермерів та приватних землевласників «Відродження 
Полтавщини». В.о. голови Асоціації Василь Бурлака на 
початку зачитав довгий список запрошених на захід, який 
швидше можна було назвати переліком тих, хто проігно-
рував громадську організацію фермерів. 

Як відбувалося засідання, та які питання на ньому 
обговорювали фермери – читайте на сторінці 4 видання.

«НЕЗАКОННІ» ВІВЦІ

Як же планує Влада Полтавщини збільшити по-
голів’я овець у сільгосппідприємствах, якщо головна 
земельна державна установа області неприховано пе-
решкоджає розвитку вівчарства?! Де ж насправді те 
«сприяння розвитку фермерських і особистих селян-
ських господарств та вирішення на місцевому рівні 
питань використання земель запасу і довгострокової їх 
оренди для створення кормової бази для овець і кіз»?! 
Читайте про це на сторінці 7 видання.

ЛІСОСМУГИ ПОТРЕБУЮТЬ 
ПОРЯТУНКУ

У розмовах із селянами часто піднімається тема по-
лезахисних лісосмуг. Ніхто не залишається байдужим 
до подальшої долі цих рукотворних лісових насаджень, 
адже навіть тоді, коли їх густі крони затіняють певну ча-
стину фермерських посівів.

Матеріал про цю проблему читайте на сторінці 14 
видання.

БЕСПІЛОТНА АВІАЦІЯ НА 
СЛУЖБІ У АГРАРІЇВ

Безпілотна авіація впевнено завойовує не лише вій-
ськову сферу, а й все більше проникає в повсякденне 
життя пересічних громадян та в різноманітні напрямки 
їх діяльності. Про це переконливо свідчив авіаційний 
салон в Ле Бурже. 

З матеріалом на цю тему та деякими експонатами 
ви можете познайомитися на сторінці 7 видання.

АГРАРНИЙ КОМІТЕТ 
ПРИЙНЯВ РІШЕННЯ 
З ПИТАНЬ ПРОТИДІЇ 

РЕЙДЕРСТВУ
Обговоривши на розширеному засідання питання 

«Рейдерство в аграрному секторі. Діяльність органів 
державної влади по запобіганню захоплення аграрних 
підприємств», Комітет прийняв Рішення з яким можливо 
ознайомитися на сторінці 6 видання.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА 
АФЗУ І. ТОМИЧА ДО 
ФЕРМЕРІВ, СЕЛЯН

Шановні фермери, селяни, співвітчизники!
Щойно розпочався новий політичний сезон, який 

на відміну від минулих років не супроводжується іс-
терією з розпродажу українських чорноземів, не чут-
но слово емфітевзис, як афери тисячоліття з продажу 
українських земель.

Що ж трапилось?
Ми разом відвернули загрозу розпродажу України, 

ми разом не допустили впасти в прірву стихії під наз-
вою „ринок землі”. Це результат багаторічної боротьби 
АФЗУ разом з громадськістю, агарними асоціаціями та 
політичними партіями, які підтримували нас.

Продовження на сторінці 2 видання.

УРЯД ПРИЙНЯВ "КОНЦЕПЦІЮ РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСЬКИХ 
ГОСПОДАРСТВ ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ 

ОБСЛУГОВУЮЧОЇ КООПЕРАЦІЇ НА 2018 - 2020 РОКИ"!
РАДА АФЗУ СХВАЛИЛА ПРОЕКТ 

КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСТВА

Виконуючи рішення XXVII з’їзду Асоціації Рада 
АФЗУ, на своєму засіданні 18 серпня, схвалила проект 
Концепції та звернулася до Кабінету міністрів України 

що до її прийняття. Це рішення одноголосно було при-
йнято на засіданні Уряду 13 вересня 2017 року.

Детальніше сторінки 2 – 3 видання.
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ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА 
АФЗУ І. ТОМИЧА

ДО ФЕРМЕРІВ, СЕЛЯН.
Хочу низько вклонитись кожному, хто боровся, вірив, і 

підтримував наші акції протесту, селянські віче, страйки, 
мітинги, блокування шляхів. Особливо вдячний політичним 
партіям ВО „Батьківщина” та ВО „Свобода”, які за ініціа-
тивою АФЗУ підтримали Всеукраїнський референдум щодо 
недопущення розпродажу українських чорноземів. Я вдяч-
ний всім, хто разом з нами вели боротьбу за рідну землю, за 
Україну. Ми відвернули трагедію!

Сьогоднішня пауза – шанс об’єднатися і захистити Укра-
їну від ворога на Сході, вирвати її з кайданів бідності, зло-
дійства, корупції, лицемірства. Зберегти село і фермерство, 
як фортецю нації. Цього можна досягти шляхом „заселення” 
рідної землі працьовитими хліборобами, патріотами, фер-
мерами, сформувати фермерський устрій не словом, а ділом.

Але вже в новітній історії Україні чи не найголовнішим 
здобутком на селі є фермерство, роботящі руки одноосібни-
ків та тих, хто став на шлях сімейного фермерства. Сьогодні 
слово фермер звучить гордо, його використовують навіть ті, 
які цього не гідні.

Загально - суспільне визнання фермерської ідеї вкарбо-
вано нами усіма в історію новітньої України.

Пригадаймо, як було в 90-ті роки. Боялись навіть вимов-
ляти слово фермер, а наш перший закон мав назву селянські 
(фермерські) господарства.

Це відбувалося завдяки Вам, першопрохідцям, акти-
вістам, фермерам – патріотам. Ми збудували майже на 5 
млн. гектарів ланів Європейський фермерський устрій в 
Україні.

Всього цього досягла невелика кількість фанатів фер-
мерства, адже найчисельніша наша громада була сформо-
вана лише в 2008 році (всього 44 тисячі фермерських гос-
подарств).

Сьогодні Україні потрібен фермерський клас в півміль-
йона господарств. Це справжній захист землі від злодіїв і 
загарбників. Це інструмент збереження землі і нації для 
майбутніх поколінь, це збереження душі і серця України, 
мови, культури, традицій, генетики, нашої автентичності, 
Християнської Віри.

Для цьоми ми, вперше за 27 років Незалежної України, 
добилися від Уряду схвалення „Концепції розвитку фермер-
ських господарств та сільськогосподарської обслуговуючої 
кооперації на 2018 - 2020 роки” з забезпеченням її фінансу-
вання в сумі 1 млрд. гривень на 2018 рік! 

Це унікальний шанс, до якого українське фермерство 
йшло довгі роки.

Але хто отримає цей 1 мільярд гривень? Бахматюки з 
косюками, чи Ви? Тепер це залежить лише від Вас з нами! 
Від нашої спільної роботи та небайдужості!

Дорогі побратими, фермери, я звертаюсь до Вас, з усві-
домленням того, що ми повинні стати організаторами і про-
відниками ідеї розвитку сімейного фермерства. Одночасно 
і будівничими країни, в якій будуть заможно жити наші на-
щадки і з гордістю згадувати нас.

Що для цього потрібно!
Перше. Об’єднатись та об’єднати суспільство на основі 

мети захисту рідної землі де в основі є фермерський сімей-
ний устрій.

Друге. Об’єднавшись заставити владу служити народу, 
а не олігархам. А якщо вони проти – нехай ідуть геть!

Третє. Створити умови для розвитку фермерства в усіх 
його проявах, підприємництва кооперації.

Протягом 5 років створити 500 тисяч сімейних фермер-
ських господарств. Це мільйони нових робочих місць в 
країні, це переробка і зберігання продукції особливо тва-
ринницької, овочевої, садової, органічної. Це інвестиції в 
машинобудівну, харчову, хімічну, будівельну, транспортну 
галузі країни, це доступні і безпечні продукти для громадян, 
це повернення з міст і зарубіжжя наших співвітчизників до 
рідної землі та оселі, наповнення національного бюджету та 
бюджетів місцевих громад. Це вигнання загарбників з нашої 
землі.

І це необхідно почати робити цієї осені в результаті про-
ведення районних і обласних конференцій із залученням 
всіх патріотичних суспільних сил, цей рух повинен об’єдна-
ти Схід і Захід, Південь і Північ і стати загальнонаціональ-
ним об’єднуючим рухом захисту рідної землі і України.

В нас є один вибір проаналізувати минуле і об’єднав-
шись збудувати майбутнє – це наш пам’ятник перед героями 
минулого і сьогодення. І це залежить тільки від кожного з 
нас.

Разом ми сила! Разом переможемо!
Буде фермер – буде село, буде село – 

буде Україна!
З Богом за рідну землю і Волю!

Президент Асоціації фермерів
та приватних землевласників України Іван Томич

ЗАСІДАННЯ РАДИ АФЗУ
18 серпня 2017 року відбулося засідання Ради 

АФЗУ, участь у якому взяли в. о. Міністра аграрної 
політики та продовольства України О. В. Трофім-
цева, генеральний директор Укрдержфонду О. По-
кришка, голови Комітетів АФЗУ, запрошені голови 
районних АФЗ, голови обласних осередків СУСОКУ.

Ольга Трофімцева презентувала „Концепцію роз-
витку фермерських господарств та сільськогосподар-
ської кооперації в 2018 - 2020 роки”, після обговорен-
ня якої члени Ради прийняли рішення підтримати її з 
пропозиціями АФЗУ. А з метою реалізації Концепції 
звернутися Прем’єр-міністра України Гройсмана В. 
Б. щодо призначення Заступником міністра аграрної 
політики та продовольства Шеремета Віктора Васи-
льовича.

Також на засіданні було обговорено та прийнято 
відповідне рішення стосовно земель постійного ко-
ристування та направлено звернення до Верховної 
Ради України та вирішено спільно з правничою фір-
мою „Софія” об’єднати зусилля з підготовки матері-
алів для законодавчого врегулювання земель постій-
ного користування через Конституційний Суд.

Третім питанням порядку денного розглядалася 
підготовка до звітних та звітно – виборних район-
них, обласних конференцій та підготовка до 28 
звітно - виборного з’їзду АФЗУ.

Рада прийняла рішення згідно з яким головам об-
ласних АФЗ, спільно з генеральною дирекцією АФЗУ 
скласти графік проведення звітних, звітно-виборних 
та установчих районних конференцій АФЗ до 10 ве-
ресня 2017 року, а самі конференції провести у період 
з 10 вересня до 1 грудня 2017 року. Чергове засідання 
Ради АФЗУ провести в перших числах грудня 2017 
року, на якому розглянути підсумки проведення кон-
ференцій та сплату внесків.

Окрім того, у різному, було розглянуто питання 
захисту фермерів від рейдерства, усунення перешкод 
при прийманні податкових від фермерів, удоско-
налення роботи Укрдержфонду та створення відо-
кремленого підрозділу АФЗУ у Вінницькій області, 
керівником якого призначити Белоус Тетяну Володи-
мирівну.

Михайло Данкевич,
член Ради АФЗУ

РОЗШИРЕНЕ ЗАСІДАННЯ АГРАРНОГО 
КОМІТЕТУ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ 

РЕЙДЕРСТВУ
5 вересня відбулося розширене засідання Комі-

тету Верховної Ради України з питань аграрної 
політики та земельних відносин, участь у якому 
взяли і представники Асоціації фермерів та при-
ватних землевласників України, головним питан-
ням якого було: «Рейдерство в аграрному секторі. 
Діяльність органів державної влади по запобіган-
ню захоплення аграрних підприємств».

У засіданні Комітету також прийняли участь Мі-
ністр юстиції України Павло Петренко, його заступ-
ник з питань державної реєстрації Олена Сукмано-
ва, перший заступник Міністра аграрної політики та 
продовольства України Максим Мартинюк, перший 
заступник Голови Держгеокадастру Людмила Ше-
мелинець, уповноважені представники Міністер-
ства внутрішніх справ України, Національної поліції 
України, Генеральної прокуратури України, профіль-
них аграрних асоціацій, фермерських господарств і 
суб’єктів господарювання.

З доповідями про проблеми фермерів виступили 
віце-президенти АФЗУ Леонід Кириченко та Віктор 
Шеремета, голова Дніпропетровської АФЗ Анатолій 
Гайворонський, голови господарств які постраждали 
від рейдерських захоплень, а у обговоренні прийняли 
участь народні депутати та інші представники мініс-
терств та відомств.

Леонід Кириченко у своєму виступі змалював за-
гальну загрозливу картину рейдерства по всій Укра-
їні, привів безліч безпосередніх фактів з назвами 

господарств, акцентувавши увагу на фактах в Хер-
сонській області. На його думку цю проблему мож-
ливо вирішити лише передавши права розпоряджен-
ня землями місцевим органам влади та посиливши 
відповідальність представників поліції, прокуратури, 
Держгеокадастру, Мінюсту та місцевих адміністра-
цій за бездіяльність та невиконання своїх безпосе-
редніх обов’язків.

Подібну думку мав і Анатолій Гайворонський. За 
його словами всі факти рейдерства можливі лише за 
потурання органів влади та силових структур, а якщо 
правильніше висловитися то при прямому „кришу-
ванні” рейдерів з їхнього боку. Він навіть навів безпо-
середні факти по своїй області, коли було здійснено 
рейдерське захоплення фермерського господарства 
„ДАР” а рейдером виступили структури, які підкон-
трольні народному депутату від їх округу Вадиму 
Нестеренку, який, до речі, є членом аграрного комі-
тету і був присутній на цьому засіданні.

На переконання очільника фермерів Дніпропе-
тровщини факти нереагування високопосадовців на 
проблему рейдерських захоплень (Гайворонський 
особисто три рази звертався до Міністра юстиції Пе-
тренко про вирішення проблеми з фермерським гос-
подарством „ДАР” – результат нульовий) говорять 
про їх особисту зацікавленість чи неупередженість в 
таких фактах.

Віктор Шеремета у своєму виступі узагальнив цю 
ганебну проблему і наголосив, що не потрібно бути 
„пожежниками”, у разі виявлення фактів рейдерства, 
а потрібно кардинально вирішувати це питання. Ця 
цього практично все є, потрібна лише політична воля.

Підсумовуючи результат проведення розширено-
го засідання Комітету хочеться сподіватися, що він 
проведений не для „піару” депутатів та не для  „га-
лочки”, а буде мати дієві кроки та рекомендації для 
вирішення проблеми рейдерства народними обран-
цями в сесійній залі.

Рішення Комітету читайте на сторінці 6 видання.
Михайло Данкевич,

Прес-служба АФЗУ

КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСТВА
ТА ЇЇ БЮДЖЕТНА ПІДТРИМКА

13 вересня 2017 року на засіданні Уряду була при-
йнята “Концепції розвитку фермерських господарств 
та сільськогосподарської обслуговуючої кооперації 
на 2018 - 2020 роки”.

На жаль, станом на 21 вересня, тексту Концепції 
на сайті КМУ ми не знайшли, хоча всі постанови, які 
були прийняті в цей день на сайті є!

Але вселяє надію те, що в тексті проекту держав-
ного бюджету на 2018 рік, який з'явився на сайті Вер-
ховної Ради України в понеділок, 18 вересня (законо-

проект №7000 зареєстрований 15 вересня 2017 року) 
окремою строкою передбачено на ці цілі 1 млрд. гри-
вень.

Тепер слово за парламентом. Сподіваємось, що у 
обранців народу вистачить глузду підтримати ферме-
рів і затвердити таке фінансування фермерських про-
грам розвитку.

Михайло Данкевич,
Прес-служба АФЗУ
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ЩО ОТРИМАЛИ
ФЕРМЕРИ ВІД ДЕРЖАВИ 

У 2017 РОЦІ?
Як уже неодноразово згадувалося на сторінках 

нашої газети фермерським господарствам України в 
цьому році згідно з Законом України “Про Державний 
бюджет України на 2017 рік” за  бюджетною програ-
мою “Надання кредитів фермерським господарствам” 
передбачено бюджетні асигнування в обсязі 65 млн 
грн, з яких: 25 млн грн – за рахунок загального фонду, 
40 млн грн за рахунок спеціального фонду. 

Нажаль, по сьогоднішній день фермери не отрима-
ли жодної копійки, хоча й обіцяє Укрдержфонд най-
ближчим часом (після створення конкурсної комісії 
???) розпочати розподіл цих коштів серед претенден-
тів.

Є ще одне джерело отримання дотацій фермера-
ми, як і всіма іншими сільгоспвиробниками – це 20% 
відсоткова компенсація за придбану сільськогосподар-
ську техніку вітчизняного виробництва. З нею також 
була довга тяганина, але вже начебто переліки та умо-
ви всі погодили і вона почала працювати.

Тобто, можливо відверто сказати, що поки ферме-
ри не отримали від держави жодної копійки.

А ПДВ у них забрали, як пам’ятаєте, швидко і без-
поворотно!

То де ж кошти, що спрямовуються на підтримку 
селян та про які так багато говорять високопосадовці?

За нашою інформацією за січень-червень 2017 
року із державного бюджету було виділено 1,91 млрд 
гривен на дотації для аграрних підприємств і з них 
42% отримала одна компанія. Про це свідчать дані 
Державної фіскальної служби, опубліковані 8 серпня.

Найбільшу частку всіх дотацій на загальну суму 
809 млн грн отримала група компаній Миронівського 
хлібопродукту (ПРАТ “Миронівська птахофабрика”, 
СТОВ “Старинська птахофабрика”, ПРАТ “Оріль-Лі-
дер” та ДП “Перемога нова”). А ціни на „курятину” в 
роздрібній мережі, як ми можемо спостерігати, за цей 
же час виросли вдвоє. 

Другим найбільшим отримувачем дотацій є ком-
панії агрохолдингу Авангард (входить в Укрлендфар-
мінг) із загальною сумою дотацій 142 млн грн.

То кого дотує держава? Тих хто отримує надпри-
бутки та виводить капітал в офшорні зони? А це не 
справедливо, і з цим потрібно боротися!

Але надія на справедливість у фермерів з’явилася! 
Це “Концепції розвитку фермерських господарств та 
сільськогосподарської обслуговуючої кооперації на 
2018 - 2020 роки”.

Чекаємо на її опублікування та фінансову підтрим-
ку через бюджет 2018 року.

Михайло Данкевич,
для газети „Вісник Фермер України”

ДУМКА ФЕРМЕРА ПРО КОНЦЕПЦІЮ
З точки зору Міністерства, проект Концепції вигля-

дає цілком пристойно, в ньому присутні всі риси такого 
роду документів: аналіз, мета, напрямки і засоби реалі-
зації, навіть натяки на бюджетне фінансування. Однак 
не можу не зауважити, що мене як практикуючого еко-
номіста, який вже понад 12 років займається фермер-
ською діяльністю, цей документ не переконав. Хочу ви-
класти свої зауваження:

1. У полоні хибної статистики
Констатуюча частина Концепції – явна спроба про-

тиставлення дрібних фермерів решті українського АПК. 
Так, на фоні величних експортних потуг Аграрного сек-
тору економіки, який «демонструє позитивну динаміку 
зростання, формуючи останніми роками близько 14% 
валової доданої вартості в країні та біля 40% валютних 
надходжень від експорту», успіхи фермерів майже не-
помітні: «У загальній структурі виробництва валової 
продукції сільського господарства частка фермерських 
господарств залишається незначною - на рівні 6 - 8% на 
рік. При цьому основний обсяг власної сільськогоспо-
дарської продукції фермерськими господарствами гене-
рується в галузі рослинництва - понад 90%. Виробни-
цтво м’яса фермерськими господарствами у 2016 році 
становило 56,3 тис. тон, що займає 2,4% у структурі 
виробництва м’яса, молока - 183,6 тис. тон (1,8%), яєць 
- 95,3 млн штук (0,6%), вовни - 55 гон (2,6%), меду - 124 
тони (0,2%). Худоби у фермерів, за даними авторів Кон-
цепції, теж зовсім мало, відтак і тваринницької продук-
ції вони постачають мізер. На жаль, все це правда. Вона 
ніби й не страшна, але але ж документ будуть читати й 
коментувати на всіх рівнях не лише фермери та праців-
ники Міністерства, а й «недоторканні», які вже багато 
років поспіль прагнуть не допомагати фермерам, а вза-
галі винищити їх як клас (яким вони поки що не стали). 
Для чого давати прислужникам олігархічних кланів до-
даткові козирі?

(Від редакції: звичайно, державний службовець, 
повинен керуватися лише фактами, а факти дає Дер-
жкомстат. Ними й скористалася в. о. Міністра. В 
дійсності об’єми виробництва значно більші. Але чому 
їх не показують фермери, це вже інше питання. І винні 
в цьому не вони, а швидше саме Держава, що створила 
такі умови для їх діяльності).

2. Стримуючі фактори.
В проекті Концепції стверджується: «Основними 

причинами, що стримують розвиток фермерських гос-
подарств, є … відсутність цілісної послідовної держав-
ної політики, спрямованої на підтримку фермерських 
господарств, які мають в обробітку, на праві власності 
та користування земельні ділянки загальною площею 
не більше 100 га. Оці 100 га просто-таки настирливим 
рефреном пронизують увесь текст Концепції. Звичайно, 
імітувати державну допомогу дрібним фермерам про-
стіше, ніж створити умови для справжнього прориву 
фермерства. Я впевнений в тому, що заможний фермер, 
який обробляє більше землі, може зробити і для свого 
села, і для України набагато більше і скоріше, ніж невда-
ха, який 25 років тому отримав від держави 50 гектарів 
і не зумів за весь цей період розбагатіти. Тому не слід 
виокремлювати дрібних фермерів у якусь утопічну «прі-
оритетну» групу, більше схожу на резервацію. Колись 
Віктор Ющенко, який тоді був Президентом України, 
заявив: «Нам потрібні багаті люди. Біля багатого й бідні 
житимуть». Якщо мати на увазі фермерів, то цю цита-
ту можна вважати вірним дороговказом. Справді, зорі-
єнтувавши дрібних фермерів на об’єднання їх навколо 
заможних колег, можна зміцнити і фермерський рух, і 
АПК. А від держави потрібно не висмикувати з бюдже-
ту щороку мільярд, щоб роздати дрібноті на проїдання, 
а накреслити, профінансувати і неухильно виконувати 
Програму розвитку фермерства на основі кооперації. 
Про це – далі.

3. Чому немає кооперації?
Колись працівники Управління агропромислового 

розвитку обласної Держадміністрації звернулися до 

мене з таким запитанням: «Чому не розвивається ко-
оперативний рух? Здавалося б, переваги об’єднання 
очевидні всім учасникам, але руху немає». Я відповів, 
що в Україні кооперація буде, але вигляду, типового для 
кооперативу, вона не матиме. Пояснюю: ми, українці, 
можемо інтенсивно об’єднуватися найчастіше за двох 
умов – у дуже великому щасті і в дуже великому горі. 
Дуже велике щастя ми відчували в період отримання не-

залежності, коли мільйони людей 
брали участь у масових заходах, 
тоді кожен був для кожного навіть 
більше, ніж брат. А дуже велике 
горе ми відчули, коли в 2014-му на 
нас напав агресор.

Крайні репери зрозумілі. Але 
що між ними, в проміжку між ща-
стям і нещастям?

А в ньому стоїть українець, 
який є одночасно господарником, 
куркулем, лідером і просто віль-
ною людиною, яка ментально в 
буденності сама по собі. І тут по-
чинаються спекуляції на кшталт 
того, що ми інертні, нерішучі, за-
здрісні, байдужі один до одного, 

неграмотні чи навіть ледачі. Ні, ні і ще раз ні! Ми ГО-
СПОДАРНИКИ! 

Тож, коли йдеться про створення, наприклад, коопе-
ративного елеватора, в котрому завжди має бути якомога 
більша партія товару, яку можна буде одночасно виста-
вити у найбільш вигідний час на продаж, наш дорогий 
земляк згодиться, що це чудовий вихід, але гроші вклас-
ти не поспішатиме, бо керуватиметься зручною форму-
лою: «не настільки ми багаті, щоб так ризикувати». 
І не потрібно його за це лаяти, він продукт своєї епохи.

4. Що далі, чи можна знайти вихід?
Можна, вихід є: потрібно одночасно вести дві пара-

лельні лінії, які в перспективі зіллються в одну.
Перша лінія: надалі все інтенсивніше, починаючи з 

шкільної парти і аж до трибуни Верховної Ради, вести 
роз’яснювальну, інформативну, практичну роботу щодо 
переваг кооперації. Час, коли лінії зімкнуться, обов’яз-
ково настане, і це відбудеться тим швидше, чим ефек-
тивніше буде розвиватися друга лінія.

Друга лінія – логічна. Згадаймо дев’яності роки: 
провели розпаювання земель та майна колишніх колгос-
пів, що далі робити – не знав, очевидно, ніхто в державі: 
подивилися на світ, побачили кооперативи – значить, 
так і нам потрібно. Селянам сказали: створюйте коо-
перативи і горя не будете мати – держава зняла з себе 
відповідальність, а надалі будь як буде. І сталося, як я 
описував вище: виявилося, що кооператив не вихід, а 
винен у ситуації сам селянин – держава ж, мовляв, ска-
зала куди йти, а селяни інертні й навіть ледачі.

Зараз як ніколи необхідно виплутатися з тенет хиб-
них стереотипів і спробувати перетворити наші недолі-
ки (йдеться насамперед про недоліки селян) чи те, що 
нам закидають, як недоліки, на  нашу перевагу.

5. Кому допомагати?
У процесі впровадження „Концепції розвитку фер-

мерських господарств та сільськогосподарської коопе-
рації на 2018 - 2020 роки” необхідно чітко регламентува-
ти процес виділення коштів: він має відбуватися тільки 
через об’єднання (кооперативи) та обов’язково в супро-
воді відповідної технології. Кооператив повинен укла-
сти договір про співпрацю з профільним спеціалістом 
(агрономом, механіком, ветлікарем, зоотехніком тощо), 
який пройде навчання по цій технології та буде її супро-
воджувати і контролювати виконання. Якщо ж допома-
гати адресно якомусь окремому фермеру чи ОСГ, який 
не має або не дотримується ефективної, адекватної сьо-
годенню технології, скільки коштів він би не отримав, 
вони тільки прискорять його банкрутство (свого часу це 
відчув на собі). А якщо таку допомогу надавати через 
кооперативне об’єднання, то це сприятиме згуртовано-
сті та спрацюванню ефекту масштабу.

6. Працювати на свою країну
Єдине джерело доходу на селі це – земля. Уявімо си-

туацію, що на території сільської ради, де я здійснюю 
свою діяльність і в якої розпайовано майже 2000 га зем-
лі, 500 га обробляється дрібними фермерами та ОСГ. На 
сьогоднішній день в середньому з 1 га землі можна от-
римати чистого прибутку 8000 грн (ця сума – далеко не 
межа) за умови дотримання правильної технології і про-
дажу продукції не зовсім одразу після жнив. Здійснив-
ши простий економічний розрахунок, бачимо, що в село 
зайде 4 млн грн!!!. Жодна держава, навіть найбагатша, 
не може виділяти щороку 4 млн грн., аби дотувати сіль-
ську громаду чисельністю близько 150 осіб! Україна теж 
не повинна дотувати фермерів із бюджету, краще нехай 
державні мужі подбають, щоб українські грошики не 
йшли на офшори та не розкрадалися в надмірно розду-

тих ієрархічних структурах. І щоб популісти, які з висо-
кої трибуни артистично волають: «І чому занепадають 
села???» зрозуміли, нарешті, що потрібно працювати на 
свою країну, на свою землю, на свій народ.

7. Резюме:
Асоціація фермерів, її лідери, повинні переконати 

найвищу українську владу в тому, що держава має (поки 
що) роботящого, чесного і законослухняного україн-
ського фермера, який (згадаймо) в своїй натурі є госпо-
дарником і ментально в буденності сам по собі. Україна 
повинна озброїти його сучасними технологіями (мож-
ливо, навіть створити їх спеціально для цього фермера) 
– і його руками нагодуєте увесь світ, а Україні здобудете 
подяку людства. Це не утопічна ідея кабінетного мрій-
ника – я хлібороб, щодня дивлюся в очі таким селянам, 
разом із ними працюю від світанку до опівночі. У нас 
спільна доля, і мені не байдуже, яким боком вона повер-
неться до мене і до пересічного селянина.

Якщо фермерський актив без побоювань проголо-
сить перезавантаження АФЗУ (без ілюзорних ідей на 
зразок дирекції на громадських засадах), я і сотні таких, 
як я, підуть за АФЗУ. Про тисячі зараз говорити не слід, 
поки що Асоціація тисячами лише втрачає. Тому, що не 
має чіткої стратегії. Зокрема – з питань співпраці (чи 
навпаки - боротьби) з профільним міністерством та уря-
дом. У тому числі з правоохоронними структурами, які 
нині мовчки спостерігають за рейдерськими атаками на 
фермерів. Немає взаємодії ні з ким. Бо лише ми цяця, а 
вони всі – кака. Це не стратегія, а надлишок необґрунто-
ваної самовпевненості.

Потрібні кардинальні зміни, причому негайні. Адже 
часу ми маємо обмаль, тому вже на черговому з’їзді не-
обхідно нещадно поламати непрацююче старе і заклас-
ти підвалини нової АФЗУ, здатної позиціонувати себе як 
партія і зайняти гідне місце в суспільстві і владі.

Олександр Дмитрук, 
голова АФПЗ Черняхівського району

Житомирської області.
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ВИСОКА САМООРГАНІЗАЦІЯ – РЕЦЕПТ УСПІХУ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Серед запрошених та не прибувших, зокрема, – 
голова ОДА Валерій Головко, голова облради Олек-
сандр Біленький, начальник ГУ Нацполіції Олег Бех, 
прокурор Полтавської області Микола Кармазін (ні 
самі не «ощасливили» своєю присутністю, ні навіть 
«маленьких» чиновників замість себе не сподобилися 
прислати). Втім, відсутність аж третини голів район-
них асоціацій фермерів засвідчила, що й для них об-
ласна асоціація теж надто авторитетна.

Отож і вийшло, що про кричущі проблеми сього-
дення фермери, як зазначило кілька промовців, розка-
зували не представникам влади та силових структур, 
а… самі собі. А хіба ж для цього збиралися?

З першого питання порядку денного – «Про пра-
вове регулювання орендних відносин та захист від 
рейдерства» виступив В. Бурлака, він навів прикла-
ди розбійних нападів на фермерів, заволодіння їхнім 
збіжжям, в тому числі і  випадок з фермером Олексієм 
Говтвяницею, що трапився напередодні, якому В.Бур-
лака пообіцяв надати слово.

Юрист-землевпорядник Олександр Авраменко 
роз’яснив правові тонкощі поняття «постійне корис-
тування земельною ділянкою», якого немає в Земель-
ному кодексі України (ЗК), а свої доповнення вніс 
генеральний директор АФЗУ Микола Стрижак. Він 
наголосив, що рік тому з’їзд АФЗУ з цього приводу 
ухвалив резолюцію-звернення до парламенту та уря-
ду. Зокрема, звернув увагу владців, що якщо договір 
оренди закінчився, але жодна із сторін не ініціює 
його розірвання, то він автоматично продовжується 
на такий же термін. Держгеокадастр, звісно, з цим ка-
тегорично не погоджується. Головна проблема укра-
їнського фермерства (бандитизм і рейдерство), на 
думку М. Стрижака, полягає в тому, що до цього часу 
законодавчо не визначена форма господарювання на 
селі: або це латифундисти, або фермерські господар-
ства, об’єднані в кооперативи.

Заступник голови обласної Асоціації Іван Панасен-
ко емоційно парирував М. Стрижаку: мало задеклару-
вати найкращі наміри, їх треба наполегливо втілювати 
в життя. Нагадав Іван Панасович і про те, що «земель-
ні війни» в Україні почалися, коли Держкомзем було 
забрано з Мінагрополітики, та передано в Мінінфра-
структури. І те, що при обл- та райдержадміністра-
ціях створені антирейдерські штаби, то це все одно, 
що «бджоли проти меду», адже саме владні структури 
і потурають рейдерам – прокуратура, поліція, нота-
ріуси, державні реєстратори, Держгеокадастр та ін. 
Тільки за офіційними даними МВС в Україні працює 
50 організованих рейдерських груп. Не плутати з бан-
дформуваннями, тих у рази більше, адже рейдерство 
– це інтелектуальне захоплення власності.

Член ради АФЗУ Іван Слободянюк та правник зі 

столиці Семен Кривоніс 
розповіли про засідання 
парламентського аграрно-
го комітету, що відбулося 
напередодні, і з якого вони 
вийшли з суперечними від-
чуттями. Зокрема, справж-
ній шок викликали факти, 
коли створена при Мінюсті 
спеціальна комісія, яка 
може скасовувати державну 
реєстрацію похідного права 
власності, якщо виявиться, 
що реєстратори здійснили 
задвоєну реєстрацію дого-
ворів на одну й ту ж земель-
ну ділянку чи інше пору-
шення, виявляється, за $10-
50000 проведе яке завгодно 
рішення!

Вони повідомили, що 
вже з кінця вересня для членів обласних асоціацій 
фермерів проводитимуться тренінги з правової гра-
мотності та організації фермерської самооборони.

Кілька разів лунали закиди полтавських фермерів 
до керівництва обласної асоціації щодо того, чому 
воно не домагається скликання засідання Координа-
ційної ради з питань розвитку фермерства при голові 
ОДА, і так формальної, але останнє засідання було 
у березні ц.р. І це при тому, що обласний Держгеок-
дастр постійно провокує конфлікти між фермерами і 
учасниками АТО, які мають право на 2 га, коли чи-
мало фактів незаконного заволодіння врожаєм і само-
захоплення землі. Запитували Василя Бурлаку: чому 
деякі районні асоціації по кілька років не мають голів, 
тож про яку роботу може йти мова?!

Наскільки важлива організаційна спроможність 
громадської організації для її ефективності й авто-
ритетності, розповів в. о. виконавчого директора 
Дніпропетровської обласної асоціації фермерів Олек-
сандр Гайворонський. Ще кілька років тому ніякого 
продуктивного діалогу влади з їхньою асоціацією 
просто не було. І коли в Новомосковському районі по-
чалися масові захоплення фермерських господарств, 
ні державні органи, ні правоохоронці не стали на бік 
потерпілих. Тож надіятися було ні на кого, окрім як 
на самих себе. На той час Анатолій Гайворонський 
(батько Олександра) очолював Новомосковську ра-
йонну асоціацію фермерів. Нині він керує асоціацією 
Дніпропетровської області. І зараз обласна влада ще й 
як рахується з фермерською спільнотою, бо відчула її 
силу. Адже Асоціація фермерів має офіс зі штатними 
працівниками, юридичну службу у складі трьох ви-
соко професійних адвокатів, які в разі необхідності 
через годину можуть прибути на місце конфлікту. А 
також обласну фермерську самооборону – озброєний 
підрозділ оперативного реагування. Дніпропетров-
ські фермери заснували й ТОВ - зерновий коопера-

тив, де заробляють кошти й на обласну асоціацію. 
Дуже велику увагу приділяють комунікації фермерів: 
заснували сайт і газету-тижневик асоціації - «Фермер 
Придніпров’я». Недарма ж Ленін розбудову партії 
більшовиків почав з видання газети «Іскра»… Та й 
уявити, що Асоціація фермерів та приватних землев-
ласників України не має свого друкованого органу 
практично не можливо.

Полтавці могли тільки по-доброму позаздрити ко-
легам. І порівняти. Два роки тому Асоціація фермерів 
«Відродження Полтавщини» розпочала випуск своєї 
газети (до речі, перша в Україні!), але спромоглася 
тільки на два номери, бо на рахунку асоціації закін-
чилися кошти (фермери затято не платять внески). 
Офісу немає. Юридичної служби немає. Самооборо-
ни немає. Навіть сайту немає. А на сторінку обласної 
асоціації у Фейсбуці заходить пара десятків відвіду-
вачів (не факт, що то фермери). А нині без новітніх 
інформаційних технологій – ні кроку.

Ще у 2015 році я пропонувала керівникам облас-
ної асоціації не просто поновити списки фермерів у 
розрізі районів, а щоб кожен голова районної асоці-
ації надав інформацію про фермерські господарства 
свого району з вказанням електронної адреси (у ба-

гатьох вона вже є). Тоді б натиском 
трьох клавіш клавіатури можна 
було б у найвіддаленіші села надси-
лати інформацію про заходи облас-
ної асоціації, скликати фермерів на 
протестні акції, надавати юридичні 
консультації та гіперпосилання на 
корисні лінки й багато іншого. Але 
тоді, на жаль, ніхто до цієї пропози-
ції не дослухався…

Василь Бурлака вирішив надолу-
жити впущене і запропонував ство-
рити сайт обласної Асоціації, навіть 
представив програміста, який цим 
займатиметься.

З другого питання виступив  
т.в.о. директора Департаменту АПК Полтавської ОДА 
Іван Рева - про «Концепцію розвитку фермерських 
господарств та сільської обслуговуючої кооперації в 
Україні», що розробляється Урядом спільно з АФЗУ. 
Але позаяк ніхто з фермерів її не читав, Іван Іванович 
обмежився дуже коротким аналізом документу й сво-
їм резюме: документ «сирий». 

Під кінець засідання з’явився начальник Головно-
го управління Держгеокадастру в Полтавській області 
Вадим Чувпило. На жаль, він не чув претензій до го-
ловного земельного відомства, що звучали протягом 
трьох годин. Відповів на запитання. Виявляється, що 
питання спадкування фермерського господарства ви-
рішують тільки суди. А судова практика різна: одного 
визнали спадкоємцем, а іншого - не визнали. Місце-
вому самоврядуванню повернуть право розпоряджа-
тися землею, але тільки об’єднаним територіальним 
громадам.

Особливо присутніх потішив спіч В.Чувпила про 
те, що очолюваний ним Держгеокадастр діє тільки в 
рамках чинного законодавства. Зокрема, щодо права 
одночасно видавати накази на виготовлення техдоку-
ментації на одну й ту ж ділянку кільком заявникам, 
що дає безмежний простір для корупції... 

Людмила Стельмах (Кучеренко),
Полтавський власкор газети

«Вісник Фермер України»
Від редакції: нажаль, інформації про прийняття 

рішення обласною Радою фермерів про проведення ра-
йонних звітно-виборних конференцій в Полтавській об-
ласті ми не маємо (рішення ради АФЗУ від 18 серпня 
2017 року), як і їх графік. А термін подання інформації у 
виконавчу дирекцію АФЗУ закінчується 10 вересня.

ПІДТРИМКА АГРАРНОЇ КООПЕРАЦІЇ У 2018 РОЦІ
“Приблизно половина від запланованого мільярду 

на програму підтримки фермерства буде направлена 
через підтримку сільськогосподарських кооперативів, 
через їх об’єднання”, – про це заявив перший заступ-
ник міністра аграрної політики та продовольства Укра-
їни Максим Мартинюк.

Він додав, що державну програму фермерства за-
плановано на 3 роки з 2018 по 2020 рік.

У Мінагрополітики очікують, що зазначена про-
грама сприятиме розвитку інфраструктури та покра-
щенню демографічної ситуації в сільській місцевості 
України.

Як повідомлялось раніше, у проекті Державного 

бюджету України на 2018 рік заплановано направити 
1 млрд гривень на програму підтримки фермерства в 
країні.

Перший заступник міністра додав, що ставка на ко-
оперативи — не випадкова.

„Кооперативи для фермерів — це можливість вихо-
ду на ринок. У деяких галузях, наприклад, молочному 
скотарстві — це надзвичайно критична річ для забезпе-
чення належного рівня якості кінцевої продукції. Тому 
кооперативи для нас важливі. На жаль, Україна при по-
тужному розвинутому господарюванні має 590 еконо-
мічно активних кооперативів. Тоді як в Австрії чи Данії 
з усього об’єму молока кооперативами виробляється 

97%. Тому у нас величезний потенціал і потреба, щоб 
кооперативи утворювалися», — пояснив Мартинюк.

Перший заступник міністра додав, що наразі розро-
бляються критерї отримання цієї підтримки.

„Ми в процесі напрацювання інструментарію та 
способів підтримки, зокрема й для допомоги фермер-
ству. Ми визначили основні рамкові принципи: накрес-
лити точки зростання, процес отримання допомоги має 
бути простим, прозорим та автоматичним. Ми налаш-
товані на те, щоб заявки на отримання дотацій подава-
лися в електронному вигляді”, — говорить він.

За інформацією Мінагрополітики
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НЕОБХІДНО СТВОРИТИ ТАКІ УМОВИ
ДЛЯ СІМЕЙНОГО ФЕРМЕРСТВА, ЩОБ ЦЯ ІДЕЯ СТАЛА

РУШІЙНОЮ СИЛОЮ СУСПІЛЬСТВА!
Щойно розпочалася осінь, а фермери, зовсім недав-

но зібравши врожай, вже знову хазяйнують на полях. 
Орють, сіють, плекають землю, щоб і в майбутньому 
вона була до них щедрою, та покладають велику надію, 
що держава захистить їх від такого ганебного явища 
як рейдерство, дасть можливість спокійно працювати 
на рідній землі.

 Про те, що чекати їм від Парламенту, наш корес-
пондент розмовляв з народним депутатом, заступни-
ком голови Комітет з питань аграрної політики та 
земельних відносин Верховної Ради України Вадимом 
Івченком.

Кор..: Вадиме Євгеновичу, нещодавно відбулося роз-
ширене засідання Аграрного комітету на тему „Рей-
дерство в аграрному секторі. Діяльність органів дер-
жавної влади по запобіганню захопленням аграрних 
підприємств”. Чи зарадить воно аграріям у їх бороть-
бі зі зловмисниками?

В. І.: Виступаючи на Комітеті, я нагадав колегам, що 
кожен інвестор – будь він орендарем чи власником під-
приємства – прагне, аби його права та інвестиції були 
захищені. Те, що відбувається зараз, я маю на увазі рей-
дерські захоплення – це відвертий бандитизм! Зловмис-
ники приходять на землі господарства, яке їм не нале-
жить, і збирають врожай, вирощений не ними. Набуває 
поширення ганебна практика, коли великі холдинги за-
хоплюють та засівають землі малих фермерів, перереє-
стровують підприємства за підробними документами. А 
правоохоронні органи мовчки спостерігають за цими ді-
ями, і часто ще й „кришують” бандитів. Ускладнює си-
туацію недосконалість та підкупність судової системи.

Ми отримуємо десятки звернень з проханнями про 
допомогу. Хочу подякувати Асоціації адвокатів Києва за 
допомогу в реанімуванні міжвідомчої комісії з питань 
забезпечення узгоджених дій, спрямованих на захист 
майнових прав власників та орендарів земельних діля-
нок. Була прийнята моя пропозиція щодо введення до 
складу комісії представника від Вищої ради правосуддя, 
аби розуміти, що роблять суди і як нам реагувати на їх 
рішення.

Комітет прийняв відповідне рішення. Слід сподіва-
тися, що воно допоможе знайти вірні методи й засоби 
боротьби з рейдерством.

Кор.: В ефірі радіостанції „Голос столиці” Ви ко-
ментували дослідження Міжнародної незалежної іні-
ціативи щодо земель в Україні, котрі перебувають під 
контролем іноземного капіталу.Що можете додати 

для наших читачів?
В. І.: Дослідженню, про яке йшлося, вже два роки. 

Дійсно, у нас наразі іноземні компанії володіють ко-
лосальною кількістю земель сільськогосподарського 
призначення. Причому діють вони цілком легально, по-
казуючи прибуток з 1 га приблизно 800 євро. Ці кош-
ти зазвичай виводяться до компаній-засновників, тобто 
за кордон. Наприклад, у нас володіє земельним банком 
така собі компанія „Ренесанс”, маючи 290 тисяч гекта-
рів, а її власник – громадянин Російської Федерації. Не-
важко підрахувати, що з цих 290 000 га закордонна ком-
панія-засновник отримає більше230 мільйонів в дуже 

твердій валюті. А Україна 
– нічого.

Інша компанія, NCH, 
це такий американський 
приватний пенсійний 
фонд, заробляє на нашій 
землі дуже пристойні 
кошти для американських 
пенсіонерів. А наші старці 
мовчки вимирають... 

Годі сподіватися, що 
ринок землі зможе зміни-
ти поведінку орендарів. 
Адже ми маємо вкрай 
недосконале законодав-
ство про оренду землі, яке 
практично не забороняє 
вчиняти різні напівкримі-
нальні оборудки з нею.

Кор.: Будь ласка, про-
коментуйте законопро-
ект про внесення змін 
до Земельного Кодексу 

(№ 7060) щодо розвитку сімейних фермерських госпо-
дарств, у розробці якого Ви брали участь

В. І.: Так, дійсно, ми зареєстрували з колегами по ко-
мітету законопроект про внесення змін до Земельного 
кодексу України №7060 щодо розвитку сімейних фер-
мерських господарств та припинення корупційних злов-
живань у сфері розпорядження землями державної та 
комунальної власності. Він був підготовлений у співп-
раці з проектом USAІD (“Агросільрозвиток”).

Головна теза цього законопроекту - земля має на-
даватися безкоштовно тим людям, які дійсно будуть її 
обробляти. Адже є багато випадків, коли надана грома-
дянину Х земля через 3 роки опиняється в зовсім інших 
руках. Це не може влаштовувати державу. Для нас го-
ловне, щоб земля оброблялася тим господарством, яко-
му була надана.

Тому ми пропонуємо: 
1. Скасувати існуючу корупційну модель безоплат-

ної приватизації для особистого селянського господар-
ства (ОСГ), замінивши її на прозорий механізм передачі 
землі на аукціонах для створення та розвитку сімейних 
фермерських господарств на умовах оренди. Учасника-
ми таких аукціонів можуть бути тільки громадяни Укра-
їни, які можуть отримати землю виключно для ведення 
фермерського господарства і мають зареєструвати це 
господарство на території розташування землі. 

Цю землю можна використовувати лише для розвит-
ку нішових культур, переробки, вирощування багаторіч-
них насаджень, тваринництва, овочівництва, органічної 
продукції. 

2. Дозволити сімейним фермерам брати до 5 гекта-
рів, причому 2 перших безкоштовно, зразу, а 3 інших – 
на викуп. Але такий викуп – тільки після тривалої орен-
ди і з розстрочкою платежу до 20 років (навіть в умовах 
мораторію). Берете землю, створюєте сімейну ферму, 

налагоджуєте власний невеликий сімейний бізнес. Піс-
ля цього можете приватизувати надану вам землю і ще 
докупити певну кількість, отримавши в сумі 5 га. Ку-
півля буде йти через аукціони, але для сімейних ферм 
будуть пільгові умови. Зовсім же без аукціону не можна, 
бо тоді можуть виникати корупційні схеми. Отриману 
землю протягом всього терміну оренди забороняється 
передавати в субаренду або змінювати цільове призна-
чення. 

3. Безоплатну приватизацію для земель ОСГ, яка сьо-
годні вже існує, залишити виключно для надання землі 
соціально незахищеним верствам населення, “чорно-
бильцям”, учасникам АТО та їх сім'ям, медичним пра-
цівникам, вчителям та іншим, таким чином забезпе-
чивши їм першочергове (гарантоване) право на землю. 
Адже сьогодні доволі часто цим людям відмовляють у 
наданні землі.

Якщо законопроект буде прийнято, ним буде припи-
нено корупційні схеми безоплатного відведення земель, 
це допоможе розвитку фермерських господарств, забез-
печить надходження податків до місцевих бюджетів та 
створить робочі місця на селі.

Закон передбачає запобіжні умови, щоб людина, яка 
отримала землю, не змогла її одразу продати чи здати в 
оренду. Зате є можливість успадкування цієї землі, як 
приватної власності, членами фермерської родини, в 
тому числі дітьми.

Навіть викуп буде обставлений певними умовами: 
викупити можна , але не можна відразу перепродати. 
Земля – не будинок і не автомобіль, і не варто прислуха-
тися до зрадницьких голосів оплачених латифундистами 
засобів масової інформації, які розхитують свідомість 
селян. Тому ми й запропонували схему орієнтовану ви-
ключно на розвиток сімейних ферм. Вона надає пріори-
тет тим людям, які дійсно прагнуть започаткувати свій 
бізнес легально, базуючись на сільськогосподарському 
виробництві..

Кор.:Ви берете участь у роботі групи з питань за-
безпечення узгоджених дій, спрямованих на захист май-
нових прав власників та орендарів земельних ділянок. 
Яка мета цієї діяльності?

В. І.: По суті, ми разом із МінАПК формуємо законо-
давчу базу під програму „Власний дім”. Зокрема, хоче-
мо запровадити безстрокові й безвідсоткові кредити на 
побудову нового житла, включаючи присадибну ділян-
ку. Майбутній власник зможе:

- отримати земельну ділянку для ведення власного 
господарства;

- купити або побудувати будинок;
- зайнятися сільськогосподарським виробництвом, в 

тому числі переробкою продукції в кооперативі.
Агітувати – справа невдячна, якщо не маєш аргумен-

тів. Ось вони: купуючи у великого виробника, споживач 
сплачує в тому числі 20% ПДВ. А якщо він придбає той 
же товар у сімейного фермера чи в кооперативі, ПДВ 
буде лише 7%. Зараз, коли ціни на продукти харчування 
просто галопують, це суттєві аргументи. Не виключено, 
що навіть великі переробники віддаватимуть перевагу 
продукції сімейних ферм та кооперативів, адже вони 
теж рахують гроші. Натомість у сімейних фермерів бу-
дуть обігові кошти, обладнання в лізинг, виходи на рин-
ки, безвідходне виробництво через кооперацію. А пере-
робним кооперативним підприємствам завжди будуть 
створюватися найсприятливіші умови для їх діяльності.

Систему, про яку я розповів, потрібно вибудувати, 
щоб сімейні фермерські господарства реєструвалися не 
епізодично, а масово, щоб сотні й тисячі людей підхо-
пили цю ідею, щоб вона стала дійсно рушійною силою 
суспільства.

Спілкувався Володимир Майський

ЛЮДИ – ПЕРЕДУСІМ!
15 вересня в Києві проходила Міжнародна конфе-

ренцію “Люди передусім: Якість життя і добробут у 
пост-соціалістичних економіках”, організована за фі-
нансування Асоціації досліджень з порівняльної еко-
номіки (Association of Comparative Economic Studies), 
Університету Каліфорнії, Берклі, Стокгольмського Ін-
ституту Перехідної Економіки та Проекту «Підтримка 
реформ у сільському господарстві та земельних відно-
синах в Україні». У рамках дискусії «Вплив земельної 
реформи на добробут сільського населення в Україні» 
Народний депутат України Вадим Івченко взяв участь 
у обговоренні вимог виборців, щодо відкриття ринку 
землі.

Він наголосив, що понад 70% українців категорично 
проти відкриття ринку землі, як і більшість депутатів 

Аграрного комітету. За таких умов не можна відкривати 
ринок землі або робити ліберальні реформи в країні, де 

до того ж 70% людей отримують субсидії, 80% - знахо-
дяться за межею бідності, а 12% - мають гроші лише на 
те, щоб жити, без можливості відкладати кошти.

На його переконання, розпочинати потрібно не з про-
дажу землі, а з підтримки сімейного фермерства. Макси-
мально спрямувати дотації на того, хто займається пере-
робкою або створенням продукції з доданою вартістю, 
органічною продукцією, садівництвом, овочівництвом, 
заготівельно-збутовими послугами, ягідництвом, тощо. 
Потрібно надавати йому дешеві кредити. 

Все це запустить ще й промислове виробництво. І 
таким чином за два-три роки буде можливо створити 
певний пласт середнього класу. І тільки тоді можливо 
говорити про ринок землі.

Михайло Данкевич,для „ВФУ”
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РІШЕННЯ КОМІТЕТУ З ПИТАНЬ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ
ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 

Від 5 вересня 2017 року, Протокол № 59 про розгляд 
питання «Рейдерство в аграрному секторі. Діяльність 
органів державної влади по запобіганню захоплення 
аграрних підприємств».

Обговоривши питання «Рейдерство в аграрному сек-
торі. Діяльність органів державної влади по запобіганню 
захоплення аграрних підприємств», Комітет вирішив:

1. Підтримати висловлені під час обговорення на за-
сіданні Комітету 

з питань аграрної політики та земельних відносин 
пропозиції представників центральних органів вико-
навчої влади, профільних аграрних асоціацій та громад-
ських організацій, фермерських господарств, суб’єктів 
господарювання щодо необхідності запровадження 
ефективних механізмів, спрямованих на захист майно-
вих прав власників і користувачів земельних ділянок, 
запобігання протиправному поглинанню і захопленню 
підприємств в аграрному секторі економіки.

2. Утворити робочу групу при Комітеті Верховної 
Ради України з питань аграрної політики та земельних 
відносин з розробки проекту Закону України щодо за-
хисту майнових прав власників і користувачів земель-
них ділянок, запобігання протиправному поглинанню і 
захопленню підприємств в аграрному секторі економі-
ки (далі – робоча група) за участі народних депутатів 
України – членів Комітету з питань аграрної політики та 
земельних відносин, представників Міністерства аграр-
ної політики та продовольства України, Міністерства 
юстиції України, Міністерства внутрішніх справ Укра-
їни, Державної служби України з питань геодезії, кар-
тографії та кадастру, профільних аграрних громадських 
організацій та асоціацій, фахівців у сфері регулювання 
земельних відносин.

3. Обрати головою робочої групи народного депутата 
України – заступника Голови Комітету з питань аграрної 
політики та земельних відносин Бакуменка О. Б.

4. Секретаріату Комітету з питань аграрної політики 
та земельних відносин у тижневий строк узагаль-
нити пропозиції щодо персонального складу робочої 
групи, вжити заходів для організаційно-інформаційного 
забезпечення діяльності членів робочої групи.

5. Уповноважити заступника Голови Комітету з пи-
тань аграрної політики та земельних відносин, голову 
робочої групи Бакуменка О.Б. затвердити персональний 
склад робочої групи. 

6. Рекомендувати Міністерству аграрної політики 
та продовольства України, Міністерству юстиції Укра-
їни, Міністерству внутрішніх справ України, Державній 
службі України з питань геодезії, картографії та када-

стру, профільним аграрним громадським організаціям 
та асоціаціям, фахівцям у сфері регулювання земельних 
відносин, які включені до складу робочої групи, у тиж-
невий строк подати до Комітету з питань аграрної 

політики та земельних відносин пропозиції до проекту 
Закону України щодо внесення необхідних змін до за-
конодавчих актів України в частині посилення захисту 
прав власників та орендарів земельних ділянок, запобі-
гання протиправному поглинанню та захопленню під-
приємств в аграрному секторі економіки, для подальшо-
го опрацювання та узагальнення робочою групою.

7. Робочій групі на основі поданих пропозицій роз-
робити відповідний проект Закону України, який пови-
нен містити, зокрема, правову норму щодо обов’язково-
сті перенесення до Державного реєстру речових прав 
на нерухоме майно відомостей Державного земельного 
кадастру (Державного реєстру земель) про державну 
реєстрацію прав на землю, яка була проведена до 2013 
року, з метою внесення цього законопроекту народними 
депутатами України – членами Комітету з питань аграр-
ної політики та земельних відносин до Верховної Ради 
України.

8. Рекомендувати Кабінету Міністрів України забез-
печити систематичне надання Комітету з питань аграр-
ної політики та земельних відносин оперативної інфор-
мації про проведену роботу керівниками оперативних 
штабів для мобільного реагування на випадки порушень 
прав землевласників і землекористувачів, дієвого спри-
яння захисту їх майнових прав та вжиття превентивних 
заходів протидії ймовірним рейдерським атакам (далі – 
оперативні штаби), а також надання повного звіту про 
результати роботи зазначених оперативних штабів за 
період жнив та інформацію про ситуацію із зазначеного 
питання у регіонах, отриманих від голів обласних дер-
жавних адміністрацій. 

9. Рекомендувати Генеральній прокуратурі України, 
Міністерству внутрішніх справ України та Національ-
ній поліції України:

1) вжити необхідних заходів, спрямованих на про-
ведення швидкого, повного та неупередженого розслі-
дування у рамках кримінальних проваджень усіх фак-
тів порушень майнових прав власників та орендарів 
земельних ділянок, майнових прав законних власників 
підприємств на території України;

2) починаючи з 6 жовтня 2017 року щомісячно інфор-
мувати Комітет з питань аграрної політики та земельних 
відносин про стан досудового розслідування, кількість 
відкритих кримінальних проваджень, кількість переда-
них до суду обвинувальних актів із зазначенням назв 

підприємств, фізичних осіб, що постраждали від проти-
правних посягань на їх власність;

3) у термін до 6 жовтня 2017 року провести службові 
розслідування на підставі заяв потерпілих громадян, де-
путатських звернень відносно працівників органів про-
куратури, поліції, Міністерства внутрішніх справ Укра-
їни, Міністерства юстиції України, Державної служби 
України з питань геодезії, картографії та кадастру, які 
підозрюються у пособництві протиправному поглинан-
ню і захопленню підприємств та/або співпраці зі зло-
чинцями. На час проведення службового розслідування 
відсторонити підозрюваних осіб від виконання своїх 
посадових обов’язків. За результатами службових роз-
слідувань вжити заходів щодо притягнення винних осіб 
до відповідальності у встановленому законодавством 
порядку. Поінформувати Комітет з питань аграрної по-
літики та земельних відносин про результати службових 
розслідувань.

10. Рекомендувати Спеціалізованій антикорупційній 
прокуратурі вжити заходів для передачі кримінальних 
проваджень з розслідування фактів протиправного по-
глинання і захоплення підприємств (стаття 206-2 Кри-
мінального кодексу України) за підслідністю до Націо-
нального антикорупційного бюро України.

11. Рекомендувати Міністерству юстиції України 
провести службові розслідування відносно державних 
реєстраторів, членів Комісії з питань розгляду скарг у 
сфері державної реєстрації Міністерства юстиції Украї-
ни, які своїми неправомірними діями, злочинною безді-
яльністю сприяли порушенню майнових прав власників 
та орендарів земельних ділянок, майнових прав закон-
них власників підприємств на території України. На час 
проведення службових розслідувань відсторонити підо-
зрюваних осіб від виконання своїх посадових обов’яз-
ків. За результатами службових розслідувань вжити за-
ходів щодо притягнення винних осіб до відповідально-
сті у встановленому законодавством порядку. Поінфор-
мувати Комітет з питань аграрної політики та земельних 
відносин про результати службових розслідувань.

12. Звернутись до Верховного Суду України з про-
ханням забезпечити здійснення аналізу судової статис-
тики та узагальнення судової практики щодо питань 
захисту прав власників та орендарів земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення, запобігання про-
типравному поглинанню і захопленню сільськогоспо-
дарських підприємств. 

13. Рекомендувати: 
1) прокуратурам областей, Головним управлінням 

Національної поліції України в областях взяти на осо-
бистий контроль кримінальні провадження, порушені 
внаслідок резонансних подій навколо незаконного заво-
лодіння сільськогосподарськими землями, захоплення 
(поглинання) підприємств в аграрному секторі еконо-
міки та забезпечити їх розслідування згідно з чинним 
законодавством;

2) обласним державним адміністраціям: 
заслухати інформацію відповідних прокурорів та ке-

рівників Головних управлінь Національної поліції Укра-
їни в областях про стан захисту майнових прав власни-
ків і користувачів земельних ділянок, захоплення (по-
глинання) підприємств в аграрному секторі економіки;

забезпечити співпрацю з громадськістю шляхом 
включення її представників до відповідних оперативних 
штабів,  утворених при обласних державних адміністра-
ціях для боротьби з аграрним рейдерством.

14. Рекомендувати Міністру юстиції України, Мі-
ністру внутрішніх справ України, Генеральному про-
курору України, Голові Національної поліції України, 
головам обласних державних адміністрацій про вжитті 
заходи щодо захисту майнових прав власників і корис-
тувачів земельних ділянок, запобігання протиправно-
му захопленню (поглинанню) підприємств в аграрно-
му секторі економіки поінформувати Комітет з питань 
аграрної політики та земельних відносин.

Заступник Голови Комітету О. БАКУМЕНКО

МІНЮСТ АНОНСУВАВ НОВІ АНТИРЕЙДЕРСЬКІ ІНІЦІАТИВИ
За підсумками роботи антирейдерських аграрних 

штабі було запропоновано низку антирейдерських іні-
ціатив, серед яких запуск обміну інформації між Ка-
дастровою картою та реєстрами Міністерства юстиції 
України. 

Заступник Міністра юстиції Олена Сукманова пояс-
нила, що це дасть змогу уникнути реєстрації подвійних 
договорів оренди та інших маніпуляцій з землею. 

За її словами, за 2 тижні роботи антирейдерських 
штабів на «гарячі лінії» у регіонах надійшло 124 дзвін-
ки, з яких 21 стосувалися безпосередньо спроб рейдер-

ських захоплень. Вже порушено 5 кримінальних справ 
проти зловмисників, які спробували нажитися на чужо-
му майні. 

Серед причин виникнення конфліктних ситуацій, на 
думку заступника Міністра юстиції, не лише злочинні 
наміри, а й звичайна людська недбалість. Часто грома-
дяни не реєструють договори оренди, укладають дого-
вори з кількома орендарями, підписують документи, які 
їм «підсунули» орендарі, не читаючи. 

«У Миколаївській області був випадок, коли бабці 
привезли зерно і попросили розписатися за його отри-

мання. Насправді, як потім виявилося, вона поставила 
підпис під додатковою угодою, якою зменшено ставку 
орендної плати», - додала Олена Сукманова. 

Щоб уникнути неприємностей заступник Міні-
стра юстиції радить всім власникам земельних ділянок 
обов’язково зареєструвати в реєстрі своє право власно-
сті або право оренди. 

«Для цього слід звернутися до реєстратора, сільської 
ради, нотаріуса чи будь-якого акредитованого суб’єк-
ту», - сказала вона. 

За інформацією Мінюсту
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«НЕЗАКОННІ» ВІВЦІ

У блозі заступника голови Полтавської ОДА Романа 
Товстого, котрий курирує агропромисловий комплекс, 
13 травня ц. р. розміщена стаття "Як розвиватимемо 
вівчарство та козівництво найближчими роками". У ній 
автор наводить сумну статистику: протягом останніх 25 
років поголів'я овець і кіз у сільгоспідприємствах облас-
ті скоротилося майже вдесятеро. 

Роман Товстий перераховує сім умов для виконання 
завдань та реалізації стратегічних засад для відновлення 
цього напрямку скотарства. Серед них і такі, як спри-
яння розвитку фермерських і особистих селянських 
господарств та вирішення на місцевому рівні питань ви-
користання земель запасу і довгострокової їх оренди та 
інших угідь для створення кормової бази для овець і кіз.

Далі розміщено кілька діаграм цільових індикаторів 
у галузі вівчарства та козівництва. Зокрема, спрогнозо-
вано, що поголів'я овець з 2015 по 2020 рік зросте вдві-
чі: з 16 до 32 тисяч голів, а виробництво баранини та 
козлятини збільшиться за цей період з 300 до 450 тонн 
на рік.

Керівництву СФГ "Дослідне" з Семенівського райо-
ну цікаво, чи їхні вівці породи асканійська м'ясна дні-
провського типу ввійдуть до тих 32-х тисяч? Адже поки 
що складається так, що їх доведеться використати за 
прямим призначенням - пустити на шашлик.

За два з половиною роки кількість куплених на Хар-
ківщині овечок зросла з 80 до 208. Однак увесь цей час 
вівці пасуться, по суті, незаконно, бо ніяк не вирішуєть-
ся питання про оформлення 70 га неугідь під пастівник 
на території Худоліївської сільради. А в місцевий бю-
джет відповідно не надходять гроші від оренди земель. 

- Спочатку ми подали документи від СФГ «Дослід-
не», - повідав сумну історію його голова Володимир 
Мокляк. – Обласний Держгеокадастр відповів, що юри-
дична особа не має права орендувати пастівник, а тільки 
фізична. Тобто, збагнути алгоритм дій (чи забаганок? – 

Авт.) головної земельної установи в області дуже важко. 
Переробили заявку на фізичну особу й подали від імені 
мого сина Вадима, заступника голови СФГ. Тільки спра-
ва все одно «буксує». І думаю, що насправді причина 
непорозумінь у тому, що ми не хочемо брати участь у 
корупційних схемах.

З листопада 2015 року по тепер Вадим Мокляк на 
свої п’ять звернень про надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою отримав п’ять відмов Держгеока-
дастру. Перша: надайте довідку з сільради про кількість 
поголів’я овець. Надав. І не лише про розмір стада, а й 
лист сільради про те, що ті пасовища вільні. Друга: вка-
зані вами земельні ділянки передбачаються для громад-
ських пасовищ, а також надайте згоду на обробку ваших 
персональних даних. Надав і згоду, й довідку, що землі 
не плануються під громадські пасовища. Третя (наче 
розмова глухого з німим або «знову за рибу гроші»): ді-
лянки передбачаються під громадські пасовища. Звідки 
очільник Держгеокадастру Вадим Чувпило це взяв, коли 
сільрада не подавала відповідного звернення, не відомо. 
А місяці й роки спливають…

Четверта відмова: передавання в оренду земельних 
ділянок відбувається тільки на аукціоні. І нарешті ос-
тання, п’ята відмова: землі, які ви бажаєте отримати в 
оренду, визначені як землі природоохоронного призна-
чення (насправді це не так – Авт.) 

Це листування Держгеокадастру яскраво характери-
зує цю установу і його керівників, які неприховано й ци-
нічно знущаються з громадян і підприємців на кшталт 
розтягнутих у часі тортур, насправді спонукаючи їх до 
«фінансового» способу вирішення питання. Бо хіба не 
можна було принаймні згрупувати всі зауваги, адже зе-
мельне законодавство не змінювалося раз на 3 - 4 місяці?

Нещодавно до Мокляків приїздив заступник дирек-
тора з наукової роботи Інституту тваринництва НААН 
України, професор, доктор сільськогосподарських наук 
Іван Помітун, автор першої української м’ясної породи 
овець. За результатами експертної оцінки технології ви-
робництва та бонітування поголів’я овець він надіслав у 
СФГ «Дослідне» листа, в якому зазначив, що показники 
вгодованості маток, ярок, ягнят і баранів істотно пере-
вищують вимоги до елітних тварин. А наявність пле-
мінного обліку та офіційної ідентифікації овець дозво-
ляють у 2018 році атестувати стадо в якості племінного 
репродуктора та після зростання поголів’я до 900 - 950 
голів стати господарству провідним постачальником 
племінної продукції для товарних господарств області. 
Однак І. Помітун зауважив, що для забезпечення при-
родних умов для овець СФГ слід подбати про виділення 
для вівчарства природніх пасовищ із розрахунку 1 га на 
2 - 5 голів.

І тут уже виникає запитання до віце-губернатора 
Романа Товстого: як же він планує ближчими роками 
збільшити поголів’я овець у сільгосппідприємствах на 
Полтавщині, якщо головна земельна державна устано-
ва області неприховано перешкоджає розвитку вівчар-
ства?! Де ж насправді те «сприяння розвитку фермер-
ських і особистих селянських господарств та вирішення 
на місцевому рівні питань використання земель запасу і 
довгострокової їх оренди для створення кормової бази 
для овець і кіз»?!

І тільки після галасу в пресі, після мого особисто-
го звернення до голови ОДА Валерія Головка та його 
заступників – Романа Товстого та Андрія Пісоцького 
ситуація нібито почала змінюватися. Роман Товстий 
разом з директором Департаменту АПР облдержадміні-
страції Сергієм Фроловим нещодавно приїздили в СФГ 
«Дослідне», на власні очі бачили елітних овець. Роман 
Іванович запевнив, що питання виділення пастівника 
буде вирішено позитивно. Хочеться вірити. От тільки з 
урахуванням перспективи для семенівських овечок уже 
потрібно не 70, а 200 - 300 га луків…

Людмила Стельмах (Кучеренко),
президент правозахисної організації

«Полтавський медіаклуб»

БЕСПІЛОТНА АВІАЦІЯ НА СЛУЖБІ У АГРАРІЇВ
Якщо брати по кількості, а не по розмірам звичайно, 

то безпілотники та все що з ними пов’язано займали чи 
не половину величезної виставки в пердмісті Парижу. 
Особливо виділялися стенди Ізраїлю. Воно й зрозумі-
ло, країна високотехнологічна, до того ж постійні вій-
ськові дії в Секторі Газа дали про себе знать. Але чого 
там тільки не було. Від дронів розміром з мобільний 
телефон і до безпілотних апаратів не менших мабуть 
ніж наш „кукурузник”, від звичайних „літаючих” кіно-
камер і до бойових систем, здатних за тисячі кіломе-
трів відшукувати необхідну ціль і знищувати її.

Але повернемося до сільського господарства. Воно 
також не булу обділено увагою розробників і фермери 
могли ознайомитися з самим різноманітним застосу-
ванням цієї техніки у свїх господарствах.

Використання дронів дозволяє аграріям монітори-
ти стан ґрунту, якість оранки й посіву, прогнозувати 
врожай, захищати ділянки від пожеж та розкрадань і 
навіть «точково» поліпшувати стан ґрунту, вносячи мі-
кродобрива.

 Дрон (з англійської drone — джміль) — це без-
пілотний літальний апарат (БПЛА), мобільний, ав-
тономний, запрограмований на виконання якихось 
завдань. Конструктивно це може бути або літачок, 
або вертоліт чи гвинтокрил. Найчастіше — це верто-

літ-мультикоптер (англ. multicopter, багатороторний 
вертоліт) — літальний апарат з довільною кількістю 
несучих гвинтів. Кожен гвинт приводиться у рух 
власним двигуном. Найчастіше використовуються 
завдяки простоті конструкції чотирироторні гвинто-
крили — квадрокоптери.

 Такі апарати можуть показати фермерам те, що від-
бувається за багато кілометрів від їх господарства на 
віддалиних угіддях і вони можуть побачити набагато 
більше ніж безпосередньо з землі. 

 Використовуючи безпілотники та відповідне про-
грамне забезпечення можливо здійснювати інвента-
ризацію сільськогосподарських угідь, створювати й 
поновлювати карти оброблюваних земель, вимірювати 
хімічний склад ґрунтів, оцінювати обсяг і якість про-
ведення польових робіт, контролювати їх виконання, 
оцінювати схожість сільськогосподарських рослин. 
оптимізувати зрошення й витрату водних ресурсів, мо-
ніторити стан посівів, контролювати якість збирання 
врожаю, здійснювати протипожежний моніторинг та 
навіть і охороняти лани від крадіїв. 

Пролітаючи по заздалегідь спланованому маршру-
ту „безпілотник” виконує цифрову зйомку місцевості. 
Результатом є знімки по GPS-координатах. Аерофо-
тозйомка посівів, рослинних покривів і лісів здійсню-
ється у видимому й тепловому (інфрачервоному) діапа-
зоні за допомогою цифрових камер. Дрон, оснащений 

системою навігації і комп’ютером, допомагає визначи-
ти багато параметрів: хімічний склад ґрунту, точність 
закладки насіння у ріллю, взагалі швидко обміряти 
оброблену ділянку. Безпілотна зйомка може швидко 
показати «з пташиного польоту» різні дефекти при по-
сіві, загибель урожаю після посухи або затоплення

З борту безпілотних літальних апаратів можна точ-
ніше визначити рельєф місцевості, розміри полів, ру-
бежі й межі водних об’єктів (озер, рік, боліт), ділянок і 
доріг. За допомогою „безпілотника” Харківські фахівці 
примудряються не тільки стежити за якістю землі й по-
сівів, але й «точково» удобрювати ґрунт, здійснюючи 
додаткове внесення мікродобрив.

Нині у сільському господарстві спостерігається 
широке застосування технологій точного землероб-
ства. Вони базуються на новому погляді на сільське 
господарство, у якому поле, неоднорідне по рельє-
фу, агрохімічному вмісту живильних речовин, має 
потребу в застосуванні на кожній ділянці найбільш 
ефективних «персонізованих» агротехнологій. Адже 
ні для кого не секрет, що значні кошти витрачаються 
марно у разі не вірного внесення насіння, пестици-
дів, фунгіцидів і гербіцидів, якщо їх витрачаються в 
більшій кількості, ніж потрібно, або ж застосовують-
ся не там, де слід.

 Сьогодні інженери навчилися створювати малі без-
пілотні літальні апарати вагою лише у кілька кілогра-
мів, які вміщаються в рюкзаку й можуть виконувати 
складні завдання. Їх крила й фюзеляжі виготовляються 
із композитних матеріалів, армованих вуглеволокном. 
Рухаючись зі швидкістю 50 - 90 км/год., якісний безпі-
лотник може перебувати в повітрі кілька годин, підні-
матися на висоту до п’яти кілометрів і долати маршрут 
завдовжки до 500 кілометрів. На ньому також може 
бути встановлена система стабілізації, яка дозволяє 
успішно робити польоти за швидкості вітру до 20 ме-
трів на секунду (70 км/год).

Продовження на 9 сторінці видання
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ДІЄВА «РАЙОНКА»  – МІЦНИЙ ФУНДАМЕНТ ДЛЯ РОЗБУДОВИ АФЗУ
Бойко Анатолій Борисович, має за плечима 57 ро-

ків. Фермерською діяльністю почав займатися з 1993 
року, заснувавши СФГ «Зернівка». Починали з 20 гек-
тарів, потім землі колгоспів розпаювали за відомим 
указом Л. Кучми, і за рахунок оренди паїв у місцевих 
селн збільшили площі до 200, а згодом і до 2000 га. 

Наше господарство розвивалося динамічно. Виро-
щували різні культури, але вже тоді перевагу надава-
ли бобовим, дбаючи про збагачення землі органічним 
азотом. Результати були непоганими, але настали часи, 
коли до яготинських чорноземів простягли руки так 
звані інвестори – чужоземні й доморощені. Спочатку 
вони м’яко стелили, пропонуючи нам різні форми спів-
робітництва. Але дуже швидко показали своє хижацьке 
нутро.Змагатися з їх капіталами ми не змогли, тож про-
тягом короткого часу «Зернівка» мало не збанкрутува-
ла. На щастя, поруч залишалися вірні друзі, родина, од-
нодумці, які допомогли вистояти, не зламатися. З ними 
разом відновлював господарство, з ними й далі працюю.

Всі тривоги, всі негаразди фермерського життя зі 
мною ділила й ділить моя вірна дружина Наталія Гри-
горівна. Як посадив її на весіллі праворуч від себе, так 
на все життя й стала моєю правою рукою. Вона виро-
стила наших дітей – донечку Марійку, та сина Олега, 
який вже став дорослим і заснував власне фермерське 
господарство на Чернігівщині. Я щасливий тим, що син 
продовжує мою справу. Ми часто спілкуємося,  Олег 
прислухається до моїх порад, адже мій досвід більший.

Про районну АФЗ
Не буду хвалитися, але кілька слів про нашу «ра-

йонку» скажу. З сотні яготинських фермерів 50 є фік-
сованими членами АФЗУ, передплатниками нашої га-
зети «Вісник Фермер України». Цю «півсотню» можна 
було бачити на Майдані й під Верховною Радою, з цими 
людьми разом наш район допомагав і допомагає захис-
никам України, причому не епізодично, а систематично 
й послідовно – починаючи з Криму і перших днів АТО й 
до сьогодні. Небагато в Україні фермерських «районок», 
які мають власні офіси, а ми маємо в самому центрі Яго-
тина. І це не для параду: в приміщенні постійно працює 
відповідальна, добросовісна людина, яка має необхід-
ні знання й кваліфікацію для того щоб надати фахову 
консультацію з агрономічних, правових чи економічних 
питань, які цікавлять фермерів. Ось приклад: протягом 
нашої бесіди до мене кілька разів телефонували моло-
ді фермери, які потребували порад щодо агротехніч-
них технологій та застосування мінеральних добрив чи 
гербіцидів. Ці дзвінки – після відвідання нашого офісу 
в Яготині. За потреби фермери можуть тут зустрітися 
також із кваліфікованим юристом і отримати необхідні 
консультації з правових питань чи юридичну допомогу 
у веденні своїх справ. В нашому офісі завжди можна 
знайти тематичну літературу, свіжу газету «Вісник Фер-
мер України» та іншу періодику сільськогосподарського 
напрямку. До речі: в нашій газеті бажано частіше публі-
кувати матеріали про досвід фермерів з інших регіонів. 
Так, наприклад, як ви розповідали про Луганщину.

Про владу і землю
У Старому Завіті є висловлювання, про яке нагадав 

народний депутат Вадим Івченко на парламентських 
слуханнях про ринок землі: «Покоління відходить, і по-
коління приходить, а земля віковічно стоїть! Так давайте 
не станемо тим поколінням, яке відбере землю у своїх 

дітей та онуків і передасть її в руки олігархам!».
На мою думку, сьогодні довіра людей до влади, як 

кажуть, «нижче плінтуса». Бо за 26 років існування не-
залежної України жодна реформа не дала на селі пози-
тивного результату. Натомість «реформатори» думають 
лише про власні статки. Душа болить при вигляді руїн, 

в котрі за роки незалежнос-
ті вони перетворили колись 
передове сільське господар-
ство України. Власниками 
найбільших стратегічних 
об’єктів, цілих галузей на-
родного господарства стали 
кілька найбагатших сімей. 
Тепер вони зазіхають на ос-
таннє – на землю. Ці хапуги 
зі своїх мільярдних дивіден-
дів податки не платять, зате 
створили такі закони, згідно 
з якими оббирають найбід-
ніших, змушуючи платити 
податки з мізерних пенсій 
та зарплат. На жаль, нічого 
не змінилося і після Рево-
люції Гідності – податок на 
бідність, офшори, корупція, 
рейдерство. І повна правова 
імпотенція держави.

Так звані реформатори 
мріють дограбувати село 
– відібрати у селян землю. 
Як не купівлею, то рейдер-
ством. А останнім часом всі 

заговорили про емфітевзис, як про інструмент, що допо-
може «вдосконалити правове регулювання користуван-
ня земельною ділянкою для сільськогосподарських по-
треб». За цим хитромудрим словом – шахрайська схема. 
Згідно з нею, якщо селянин підписав договір емфітевзи-
су і віддав право користування своєю землею третій осо-
бі, ця особа чи компанія закладає землю в банк (навіть 
в останній рік перед закінченням терміну договору), не 
питаючи на це згоди власника землі. Тобто власник не 
буде навіть знати, що його земля перебуває в заставі. 
Зате, коли така особа не може повернути борг банку, він 
вилучає її право користування землею на свою користь. 
А потім без прилюдних торгів може продати його кому 
завгодно на власний розсуд, в тому числі іноземним бан-
кам та корпораціям.

Взагалі, оренда землі в тому вигляді, який існує те-
пер, веде до непоправної трагедії всієї України. Подат-
кова політика здійснюється за подвійними стандартами, 
рівності пере законом немає. Розорано всі без винятку 
землі. Вже не тільки корів ніде пасти, а й сіна накосити. 
Про те, щоб пустити частину землі під пар чи залужити, 
новоявлені Калитки й думати 
не хочуть, та й не вміють.Нато-
мість тричі обдурений і обра-
жений фермер і землю береже, 
і селян підтримує „на плаву”, 
та ще й шалені податки спла-
чує. І, зауважте, не лізе в депу-
тати, бо бруду йому й на полях 
вистачає.

Всі наші фермери переко-
нані: головною метою держави 
повинно стати не виконання 
забаганок МВФ за рахунок 
торгівлі землею, а забезпечен-
ня цією землею тих, кому на 
ній працювати. У першу чергу 
– починаючих молодих ферме-
рів. І без жодних аукціонів для 
тих людей, які по 20 - 25 років 
плекали орендовану землю, 
зрошуючи її своїм потом., А 
щоб організувати стабільне й 
прозоре наповнення бюджету 
– насамперед потрібно законо-
давчо встановити справедливу 
податкову систему.

Кілька слів про державну підтримку фермерів. Я 
вважаю, що  держава має надавати підтримку винятково 
тим, хто її найбільше потребує. Потрібно не висмику-
вати з бюджету щороку мільярд, щоб роздати дрібноті 
на проїдання, а розробити, профінансувати і неухильно 
виконувати Програму розвитку фермерства на основі 
кооперації.

Про сімейні ферми
Про те, що селяни живуть виключно своєю працею, 

відомо всім. Пенсії, без присадибного господарства, 
мало, та й отримують її не всі. Тому сімейне фермер-

ство, навіть невеличке, може бути важливим фактором у 
вирішенні проблем бідності в сільських районах. Проте 
сьогодні юридично оформлених сімейних ферм одини-
ці, до того ж вони в нинішніх умовах змушені працюва-
ти з урахуванням різних економічних, агроекологічних 
та соціальних проблем. Депутати прийняли закон, але 
профільне міністерство не допрацювало багатьох важ-
ливих питань. На мою думку, необхідно:

- спростити реєстрацію сімейних ферм та їх звіт-
ність, викорінивши бюрократичну тяганину й корупцію;

- навчити податківців та працівників інших держав-
них структур працювати з новоутвореними платниками 
податків делікатно, щоб не злякати їх від самого початку 
і не відвернути від переходу з «сірої» зони до «білої».

Потрібно добре розуміти, що сімейне фермерство 
без гарантованого законом успадкування дітьми бать-
ківської землі – пшик. Я працюю на землі вже 25 років 
і хочу, щоб мої діти не були від неї відлучені, а могли 
продовжити мою справу.

Крім того, дуже важливо вчити людей, детально і 
зрозуміло пояснюючи їм переваги сімейного фермер-
ства, кооперації, організації продовольчого ринку та 
інших новацій. Не слід забувати й таку відому в роз-
винених країнах практику, як відшкодування вироб-
никам втрат від нереалізованої сільськогосподарської 
продукції.

Застереження
Через засоби масової інформації людям все насти-

рливіше нав'язується думка, що нічого страшного не 
станеться, якщо землі сільськогосподарського призна-
чення стануть приватною власністю новітніх магнатів 
та плантаторів. Ці сентенції, які вкидаються в інфор-
маційне поле, готують суспільство до чорного дня. На 
мою думку, таким балакунам потрібно дати по автомату 
й відправити їх на фронт. Нехай відвоюють ціною влас-
ної крові по кілька тисяч гектарів, а потім сперечаються 
про ринок землі та її ціну.

Останнім часом почали плодитись у нас всілякі заїж-
джі агенції, готові безоплатно допомагати українським 
селянам одержати документи про право власності на 
землю (чи їм вдома немає роботи?). Чого це вони так за-
метушилися? Адже США, чи будь-яка розвинута країна 
Заходу, ніколи не викидали гроші на вітер. Отже, мають 
вони якийсь інтерес. У чому ж він? Щоб це зрозуміти, 
згадаймо, хто найбільше в світі зацікавлений у тому, 
щоб Україна не мала власного хліба. Щоб купувала його 
за океаном, а не збивала ціни зерна на світових ринках 
власними врожаями. З подачі різноманітних „експертів” 
головною рушійною силою аграрної політики в Україні 
стали гроші і соціально-політичні технології. Наші уря-
довці, мабуть, не мають часу для вивчення основ полі-
текономії, зате слова „інвестиції” та „кредити” їм добре 
відомі, хоч і не до кінця зрозумілі.

Застерігаю їх словами класика: «Земля є власністю 
всіх поколінь людей. Ніхто не може мати права влас-
ності на землю. Продаж землі є прихованим продажем 
особи (в нашому випадку — цілого українського наро-
ду) в рабство». (Л. Толстой).

Я вірю у відродження українського села і бажаю 
успіхів своїм співвітчизникам. Особливо таким, які не 
просто вірять, а ще й торують дорогу до народного до-
статку своєю невтомною працею на рідній українській 
землі, яку ми нікому не віддамо.. 

Записав Володимир Майський. Фото автора

Син і батько Бойко в офісі АФЗ Яготинського району

Родина Бойків на відпочинку
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СИВЕ ЧОЛО – МОЛОДА ДУША
Таким побачив наш кореспондент фермера з Київ-

шини Миколу Горошка, завітавши до його СФГ «По-
ляна» в Лизогубову Слободу. Ніби забувши про свої 57 
років та сиву голову, цей чоловік залишається згуст-
ком творчої енергії, якою щедро ділиться зі своїми од-
нодумцями. Енергійно, з властивою йому експресією, 
Микола Миколайович відповідав і на наші запитання.

Кор.: Ви займаєтеся фермерством майже 20 років. 
Якими вони були?

М. Г.: Різними: частіше вдалими, іноді не дуже. 
Все починалося 1999 року, коли я заснував фермерське 
господарство «Поляна». Тоді здавалося, що перед фер-
мерами відкритий світлий шлях, а держава не має ін-
шої турботи, як допомагати фермерам. На з’їзди АФЗУ 
запрошували перших осіб України, і вони приходили! 
Нас бачили й чули. Землі у мене спочатку було 30 га, 
потім поступово обросли додатковими площами. Сьо-
годні обробляємо 250 га орендованих паїв та ще 25 га 
власної землі. Вирощуємо пшеницю, ячмінь, соняшник, 
кукурудзу, сою. Врожаї збираємо ніби й непогані, але з 
їх реалізацією не завжди все гладенько виходить. Адже 
держава кинула нас на поталу трейдерам, а ті дбають 
лише про власну вигоду. Добре, що син Дмитро виріс, 
здобув вищу освіту і тепер допомагає вирішувати склад-
ні питання, адже він юрист. Фактично тепер він дирек-
тор, а я при ньому як головний консультант. Так у житті 
повинно бути: успіх там, де вдало поєднуються досвід і 
молода енергія.

Кор.: Орендуючи землю у селян, Ви легко з ними роз-
раховуєтеся чи мають місце якісь непорозуміння?

М. Г.: Та ні, безпосередньо з пайщиками проблем 
немає. Ми сплачуємо їм по 3000 грн за гектар, та ще 
й прибутковий податок за них вносимо до бюджету. 
Робимо це, розуміючи, що насправді повинно бути не 
так: податок має сплачувати той, хто отримав прибуток, 
тобто наш орендодавець. Тоді він би цікавився: куди з 
бюджету пішли його грошики. А зараз йому байдуже – 
платить же не він.

Кор.: З високих трибун і проурядових засобів масової 
інформації все частіше можна дізнатися, що держава 
чи то вже підтримує середній клас на селі, чи то очікує, 
поки він найближчим часом сформується. Як це сприй-
мають селяни?

М. Г.: Правду кажучи, поки що ніяк. Ось перед вами 
мій молодий колега Олександр Помазун. Він приватний 

землевласник, а мені допомагає, бо я теж допомагаю 
йому. У нас спільна доля: держава однаково гнобить і 
його, й мене, прагнучи за безцінь забрати нашу продук-
цію та обкласти непосильними податками. Всі люблять 
поговорити про нелегку долю селян, особливо перед 
виборами, але практично ніхто з народних обранців се-
лянського кожуха на себе не приміряв. Подивіться на 

вранішні електрички: вони вщерть 
забиті молодими людьми, які їдуть 
до Києва в пошуках будь-якої роботи. 
Аби тільки не залишатися в селі. А 
якби не потонула в болоті правового 
нігілізму й пустих балачок ідея сімей-
них ферм, картина могла бути іншою. 
На жаль, державні мужі не розуміють 
того, що навіть найдрібніший сіль-
госпвиробник не тільки себе годує, а 
ще й постачає на ринок ту ж городи-
ну, якої холдинги не вирощують. До 
того ж, він забезпечує роботою де-
сятки працівників у суміжних галу-
зях. Державі потрібно створювати й 
розвивати власну промисловість, яка 
буде виробляти спеціальну техніку 
для сільського господарства, плодоо-
вочеві та м’ясомолочні консерви, за-
соби агрохімії тощо. Зараз я вимовлю 
певного роду нонсенс: селянам по-
трібні низькопродуктивні машини, не 
такі, якими працюють у холдингах. 
Тоді кожним робочим рукам знай-

деться робота, і молодь не тікатиме з рідного двору світ 
за очі. Для порятунку сільського укладу потрібна толо-
ка, в якій може взяти участь багато людей, без поділу на 
багатих і бідних.

На мій погляд, потрібно суттєво обмежити імпорт 
продукції сільськогосподарського походження, особли-
во продуктів харчування. З дорогими імпортними трак-
торами чи комбайнами нехай розбираються холдинги: 
вони мають більше грошей, а доля українських селян 
їх не обходить. Натомість вони створюють комфортні 
фінансові умови для закордонних робітників, а народні 
обранці будуть нам захоплено розповідати про щасливе 
європейське життя та безвіз.

Кор.:В чому, на Ваш погляд, причина стагнації і на-
віть певного занепаду фермерського руху останнім ча-
сом?

М. Г.: Я бачу лише одну причину: тієї АФЗУ, яку ми 
колись створювали, більше немає. Вона, так би мовити, 
втратила темп, дозволивши обігнати себе молодшим ру-
хам і партіям. Ми не маємо ні друзів, ні ворогів, а так не 
повинно бути, це шлях у небуття. Фермери на поклик 
І. Томича ще збираються під Верховну Раду, але вже не 
тисячами, а десятками, до того ж багато знайомих облич 
ми бачимо тепер під чужими прапорами. Фермерський 
внесок в Революцію Гідності народ пам’ятає. А чи вла-
да здатна віддати належне тим, хто привів її до керма 
України? Без жодних перебільшень заявляю: фермери 
розчаровані тим, що відбувається в країні, ставленням 
до селянина, хлібороба!

З ролі провідника 40-тисячної армії годувальників 
народу АФЗУ перетворилася на старчиху, яка вимолює 
у багатіїв копійки на оренду скромного приміщення під 
офіс, не кажучи вже про залу для чисельного зібрання, 
або на оплату друку кожного чергового номера своєї 
газети «Вісник Фермер України». До речі, про газету: 
навіть я, постійний передплатник, отримую її нерегу-
лярно. Мабуть, так вона й виходить, бо фінансування 
немає. Зате щотижневик «Панорама», що видається під 

егідою РДА, приносять систематично і безкоштовно. 
За цю агітку, написану шорсткою мовою плакату, вже 
заплатили ті, кому це вигідно. Натомість у кожному но-
мері можна знайти «все про добрих панів і трішки про 
погоду».

Кор.:.Як Ви ставитеся до можливого запроваджен-
ня в Україні ринку землі? 

М.Г.: Хочемо ми чи не хочемо, в цей ринок нас таки 
втягнуть. Але хотілося б, аби він мав чіткі правила. Ска-
жімо, працює людина на орендованій землі, зрошує її 
своїм потом, плекає, підвищує врожайність. А потім до-
говір оренди закінчується, а його подовження зависає в 
повітрі чиїхось кабінетів. Це неправильно. Втім, повер-
немося до питання про ринок. Якщо спадкоємці власни-
ка землі не можуть або не хочуть на ній працювати і ба-
жають продати свій пай, прошу дуже, але покупцем має 
бути виключно держава! А вже вона нехай потім здає 
цю землю в орену, надаючи при цьому перевагу сіль-
ським трудівникам, особливо молодим,

Кор.:.Чи можуть нинішні селяни скористатися пе-
ревагами кооперації?

М. Г.: Мабуть, цим питанням будуть займатися вже 
наші наступники, бо селяни, народжені при СРСР, в 
правдиву кооперацію не вірять, по собі знаю. Потрібні 
закони прямої дії, прості й зрозумілі державні програми, 
широкі повноваження сільських громад. А ще людей 
потрібно вчити, і то не по Інтернету, а по нормальних 
підручниках і з толковими вчителями. І семінари прово-
дити, і практичні заняття, і з фермерами зустрічатися в 
їх господарствах, обмінюватися досвідом. Адже зараз у 
селах не кожен зуміє без писаря навіть заяву написати, 
а вже коли звернутися до суду, то без адвоката й зов-
сім горе. Та ще й витрати. Навіть приказка така сільська 
є: «Якщо маєш зерно, заведи поросят, вони поїдять. А 
якщо маєш грощі – пошукай правди в суді». Далі зро-
зуміло…

Записав Володимир Майський.  Фото автора

Микола Миколайович Горошко з однодумцями

Дмитро Горошко – батькова гордість і надія

Досвід використання безпілотників аграрного спря-
мування показав перевагу використання вертолітного 
(мультироторного) типу над літаками. Бо літаки навіть 
із коротким циклом зльоту й посадки без нормальних 

умов для приземлення погано працюють. Хоча 
деякі з них можуть навіть не потребувати зліт-
но-посадочної смуги, злітаючи з катапульти й 
приземляючись на парашуті.

 Також БПЛА можуть виконувати політ по 
заданих з наземного комп’ютера координа-
тах тривалий час із увімкненою системою 
відео¬спостереження, здійснювати кон-
троль за об’єктами господарської діяльності 
й відтак користуватися послугами агрокон-
салтингових або охоронних служб у режимі 
онлайн.

Зараз ринок цивільної безпілотної техні-
ки, націлений на сільськогосподарський на-
прямок, уважається найбільш перспективним 

у світі. Відповідно до нормативних документів Євро-
союзу сільське господарство займе 13 % споживчого 
попит на цивільні „безпілотники” до  2020 роки.

А дослідники однієї з американських організацій, 

що вивчають ринок „безпілотників”, прийшли до ціка-
вого висновку. Вони очікують, що до середини нашого 
століття основними споживачами цивільної безпілотної 
продукції у світі стануть фермери.

Підготував Михайло Данкевич, фото автора.

БЕСПІЛОТНА АВІАЦІЯ НА СЛУЖБІ У АГРАРІЇВ продовження
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ЗУПИНЕННЯ РЕЄСТРАЦІЇ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ
Починаючи з 1 липня 2017 року процедура зупинен-

ня реєстрації податкових накладних працює у повному 
режимі. Тому розяснемо, які саме податкові накладні 
моніторить ДФС і як діяти платникові ПДВ у разі отри-
мання відмови у їх реєстрації.

По-перше, внесене до пункту 201.10 ПК доповнення 
гарантує платникові безапеляційне право на податковий 
кредит. Із 1 липня єдиною достатньою підставою для 
формування податкового кредиту будуть податкова на-
кладна та/або розрахунок коригування до неї, зареєстро-
вані в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН).

По-друге, від цієї самої дати запроваджено новий 
механізм, який дозволяє ДФС автоматично аналізувати 
податкову накладну на наявність ризиків і блокувати її 
реєстрацію (п. 201.16 ПК). Ця норма діє як противага 
першій. Адже незареєстрована податкова накладна не 
дає покупцеві права на податковий кредит.

Процедуру зупинення реєстрації податкових наклад-
них та розрахунків коригування в ЄРПН визначено в 
пункті 201.16 ПК. Для цього ДФС проводить постійний 
автоматизований моніторинг у ЄРПН відповідності по-
даткових накладних та розрахунків коригування крите-
ріям оцінки ступеня ризиків, достатнім для зупинення 
їх реєстрації.

Після тривалих обговорювань і суперечок Мінфін 
нарешті визначився із такими критеріями і затвердив їх 
своїм наказом від 13.06.2017 № 567 (далі — Наказ № 
567). Порядок зупинення реєстрації затверджено раніше 
постановою КМУ від 29.03.2017 № 190.

Які податкові накладні моніторять
До так званих ризикових податкових накладних і 

розрахунків коригування, реєстрацію яких можуть за-
блокувати, потрапляють такі, що відповідають одному 
з двох критеріїв (п. 6 Критеріїв № 567).

Перший критерій ризику дає можливість проаналі-
зувати, чи насправді є реальною господарська опера-
ція. Для цього відбирають усі зареєстровані в ЄРПН 
з 01.01.2017 вхідні та вихідні податкові накладні й 
розрахунки коригування (в разі імпорту — митні де-
кларації) щодо товару (послуги), зазначеного у пода-
ній на реєстрацію податковій накладній. Моніторять 
податкову накладну, в якій обсяг постачання товару 
(послуги) у 1,5 раза більший за величину, що дорів-
нює залишку різниці загального обсягу постачання 
такого товару (послуг) та обсягу придбання відповід-
ного товару (послуги). Крім того, звертатимуть увагу 
на переважання (понад 75%) у такому залишку това-
рів із кодами згідно з УКТ ЗЕД, що їх визначає ДФС, 
а також на відсутність товару (послуги), зазначеної у 
поданій на реєстрацію податковій накладній, в інфор-
мації, яку платник надав за встановленою формою 
(додаток до Критеріїв № 567).

Увага: реєстрацію можуть зупинити у разі відповід-
ності податкової накладної одному з критеріїв оцінки 
ступеня ризиків

Якщо податкова накладна відповідає таким вимогам 
і сума ПДВ, зазначена у податкових накладних, зареє-
строваних в ЄРПН у звітному періоді (з урахуванням 
цієї податкової накладної), більша за середньомісячну 
суму ЄСВ та податків і зборів (крім імпортного ПДВ), 
що сплатили за останні 12 місяців платник ПДВ та його 
відокремлені підрозділи, реєстрацію такої податкової 
накладної зупиняють.

Критерій доволі складний як для розуміння, так і для 
самостійного розрахунку. Практика покаже, наскільки 
він буде ефективний. Якщо виявиться його неефектив-
ність, ДФС має надати Мінфіну свої пропозиції щодо 
його вдосконалення.

Другий критерій ризику стосується лише виробни-
ків і продавців підакцизних товарів (продукції). У разі 
відсутності, анулювання чи призупинення ліцензій, які 
засвідчують право суб’єкта господарювання на вироб-
ництво, експорт, імпорт, оптову і роздрібну торгівлю пі-
дакцизними товарами (продукцією), реєстрацію подат-
кової накладної теж зупиняють.

Які податкові накладні не моніторять

Критерії № 567 містять і низку винятків. Так, не під-
лягатимуть моніторингу податкові накладні, які відпові-
дають одній з таких ознак:

• податкову накладну не видають отримувачу (по-
купцеві) або складено за операцією, що звільнена від 
оподаткування ПДВ;

• обсяг постачання, зазначений у податкових наклад-
них, зареєстрованих в ЄРПН у поточному місяці (з ура-
хуванням поданої на реєстрацію податкової накладної), 
менший за 500 тис. грн і керівник (посадова особа) та-
кого платника ПДВ є особою, яка посідає аналогічну по-
саду не більше ніж у трьох діючих платників податків;

• загальна сума ЄСВ та податків і зборів (крім ім-
портного ПДВ), що сплатили у 2016 році платник та 
його відокремлені підрозділи, перевищує 5 млн грн (цю 
ознаку застосовують із 01.04.2017 до 01.01.2018);

• одночасно значення показників D та P мають такі 
розміри: D > 0,05, P < Pм × 1,3,

де D — розрахункова величина, яка дорівнює від-
ношенню загальної суми сплачених платником ПДВ 
та його відокремленими підрозділами за останніх 12 
місяців сум ЄСВ та податків і зборів (крім імпортного 

ПДВ) до загальної суми постачання за останніх 12 мі-
сяців товарів і послуг на митній території України, що 
оподатковуються за ставками 7% та 20%, і яка зазначена 
у зареєстрованих податкових накладних (розрахунках 
коригування);

P — сума ПДВ, зазначена у зареєстрованих у звітно-
му (податковому) періоді податкових накладних і розра-
хунках коригування (з урахуванням поданої на реєстра-
цію податкової накладної чи розрахунку коригування);

Pм — найбільша місячна сума ПДВ, зазначена у по-
даткових накладних та розрахунках коригування, зареє-
строваних за останніх 12 місяців.

Отже, якщо за результатами перевірки ДФС вста-

новить, що податкова накладна чи розрахунок коригу-
вання відповідає одній із чотирьох перелічених ознак, 
така податкова накладна чи розрахунок коригування не 
підлягає моніторингу. А значить, вона не є ризикованою 
і на неї не поширюються вимоги щодо зупинення її ре-
єстрації в ЄРПН.

Що робити, якщо ДФС відмовила
зареєструвати податкову накладну

Якщо в результаті моніторингу виявиться, що подат-
кова накладна відповідає хоча б одному з двох критеріїв 
оцінки ступеня ризиків, її реєстрацію заблокують. У та-
кому разі запускається механізм, передбачений у пункті 
201.16 ПК.

Для зручності зобразимо схематично механізм зупи-
нення та подальшої реєстрації податкових накладних у 
ЄРПН (див. Схему).

Зупинення реєстрації ризикованої податкової на-
кладної підтверджують квитанцією, яку платник ПДВ 
отримає від органу контролю протягом операційного 
дня в електронному вигляді. Квитанція, зокрема, місти-
тиме пропозицію платникові надати пояснення та/або 
копії документів, достатніх для того, аби орган контр-
олю прийняв рішення про реєстрацію в ЄРПН такої по-
даткової накладної чи розрахунку коригування.

Увага: зупинення реєстрації податкової накладної 
підтверджує квитанція, яку ДФС надсилає платникові 
протягом операційного дня в електронному вигляді

Отримавши квитанцію про зупинення реєстрації 
податкової накладної, платник має право подати на роз-
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МІНФІН РОЗРОБИВ РІШЕННЯ ЯКЕ СПРОСТИТЬ
РЕЄСТРАЦІЮ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ

Мінфін розробив рішення, яке попередить виник-
нення труднощів у платників аграрного сектору при 
реєстрації податкових накладних. Таке рішення було 
прийнято, оскільки було зафіксовано тенденцію до рос-
ту відсотку зупинених накладних підприємців саме сіль-
ськогосподарського сектору. 

В чому суть? 
Система призупинки реєстрації ризикових податко-

вих накладних дозволяє попереджати мільярдні скрутки 
з ПДВ і не дозволяє недоброчесним платникам отриму-
вати неправомірні податкові кредити. Але іноді система 
спрацьовує щодо податкових накладних чесного бізнесу, 
в тому числі представників сільскогосподарської сфери.

Мінфін щоденно моніторить процес роботи систе-
ми у розрізі різних галузей. Ми відслідкували значне 
зростання кількості платників реального сектору, в яких 
зупинено податкові накладні / розрахунки коригування 
(ПН/РК), в галузі сільського, лісового та рибного госпо-
дарств. Відповідно до яких, ПН/РК, виписані в червні 
2017 року у цій галузі, складали 5% від загальної кіль-

кості зупинених накладних, в липні — 18%, в серпні — 
29%.

Після чисельних зустрічей і обговорень з представ-
никами аграрного бізнесу, Мінфін напрацював і узго-
див рішення, яке дозволить ДФС покращити роботу 
системи призупинки реєстрації ризикових податкових 
накладних, аби уникнути призупинки накладних плат-
ників реального сектору економіки.

Для спрощення процесу Мінфін розробив наступні 
зміни до критеріїв.

Тепер:
1.Для всіх платників. Платники можуть надати 

документи (технологічну картку) до здійснення опера-
ції, і вона буде розглянута протягом 10 робочих днів. 
Якщо ця картка за встановленою формою врахується 
ДФС, податкові накладні / розрахунки коригування за 
цією операцією зупинятися не будуть. 

2.Для платників сільскогосподарського сек-
тору. Технологічна картка враховуватиметься автома-
тично системою Моніторингу без розгляду ДФС, якщо: 

2.1. платника – товаровиробника сільскогосподар-
ського сектору внесено до Реєстру отримувачів бюджет-
ної дотації відповідно до Закону України «Про держав-
ну підтримку сільського господарства України» 

2.2. платник на 31 грудня 2016 року застосовував 
спеціальний режим оподаткування відповідно до статті 
209 Податкового кодексу України (в редакції, що діяла 
на 31 грудня 2016 року) 

2.3. А також якщо такі платники (пункт 2.1, 2.2) ма-
ють загальну площу власної чи орендованої земельної 
ділянки понад 200 га включно станом на 1 січня 2017 
року, що задекларована до 20 лютого 2017 року та за пе-
ріод з 1 січня 2017 року не було одночасної зміни засно-
вника і директора підприємства. 

Що це дає? 
За результатом затверджених змін, чесні платники 

сільськогосподарського сектору зможуть реєструвати 
ПН/РК без зупинень. Зміни напрацьовані та знаходяться 
на узгоджені в ЦОВ.

За інформацією https://minfin.gov.ua

гляд комісії ДФС інформацію за встановленою у 
Критеріях № 567 формою щодо:

• видів економічної діяльності відповідно до Кла-
сифікатора видів економічної діяльності (КВЕД ДК 
009:2010);

• кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД, що на постійній ос-
нові постачає (виготовляє) та/або придбаває (отримує) 
платник ПДВ;

• кодів послуг згідно з Державним класифікатором 
продукції та послуг (ДК 016-2010), що на постійній ос-

нові постачає (виготовляє) та/або придбаває платник.
Крім того, наказом Мінфіну від 13.06.2017 № 567 

затверджено також перелік документів (далі — Пере-
лік), достатніх для прийняття рішення про реєстра-
цію податкової накладної/розрахунку коригування в 
ЄРПН, у розрізі критеріїв оцінки ступеня ризиків. 
Це, зокрема, договори, листування з контрагентами, 
первинні документи, довіреності, документи, що під-
тверджують відповідність продукції (декларації про 
відповідність, паспорти якості, сертифікати відповід-

ності) і наявність яких передбачена договором та/або 
законодавством.

Увага: платник має право подати письмові пояснення 
та/або копії документів протягом 365 календарних днів 
із дати виникнення податкового зобов’язання

Письмові пояснення та/або копії документів, зазна-
чених у Переліку, платник ПДВ має право подати до 
органу контролю за основним місцем свого обліку про-
тягом 365 календарних днів з дати виникнення податко-
вого зобов’язання.

Не пізніше наступного робочого дня із дня отриман-
ня письмових пояснень платника і документів орган 
контролю передає їх до спеціальної комісії ДФС. Комісія 
ДФС розглядатиме отримані документи і прийматиме 
рішення про реєстрацію податкової накладної в ЄРПН 
або відмову у реєстрації. Таке рішення ухвалять і надіш-
лють платникові ПДВ протягом п’яти робочих днів, що 
настають за днем отримання пояснень і документів.

Якщо приймуть позитивне рішення, податкову на-
кладну, реєстрацію якої було зупинено, реєструють у 
день прийняття рішення про її реєстрацію в ЄРПН.

Рішення про відмову у реєстрації можна оскаржити 
в адміністративному або судовому порядку. У разі су-
дового оскарження рішення податкову накладну можна 
зареєструвати на дату набрання законної сили рішенням 
суду про реєстрацію відповідної податкової накладної в 
ЄРПН.

Ситуація: як відкликати помилкову податкову на-
кладну, яку заблокували

Насамкінець нагадаємо, що на період зупинення ре-
єстрації податкової накладної в ЄРПН і до прийняття 
рішення про її відновлення штрафних санкцій за несво-
єчасну реєстрацію не застосовують.

За інформацією http://1gl-vip.expertus.ua

СУДОВЕ ОСКАРЖЕННЯ БЛОКУВАННЯ 
ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ

З’явилося перше судове рішення яким скасовано 
блокування податкових накладних. А саме, суд першої 
інстанції визнав неправомірною відмову органів ДФС 
у реєстрації податкових накладних, за умови надання 
усіх необхідних документів, і зобов’язав ДФС зареє-
струвати зупинені податкові накладні у ЄРПН.

Так, підприємство подало в суд на органи ДФС 
про безпідставну відмову у реєстрації податкових на-
кладних. Позаяк на вимогу фіскального органу після 
зупинення реєстрації податкових накладних, платник 
податків надав усі належні документи, вичерпний пере-
лік яких наведений наказом Мінфіну від 13.06.2017 № 
567. Однак контролюючий орган проігнорував подані 
підприємством документи. Натомість, податківці як на 
підставу для відмови у реєстрації податкових наклад-
них, посилалися на подання платником податків копій 
документів, які складені з порушенням законодавства 
та/або не є достатніми для прийняття комісією ДФС рі-
шення про реєстрацію податкової накладної/розрахун-
ку коригування.

Утім суд не прийняв такі доводи фіскалів з огляду 
на те, що:

• фіскали не вказали в квитанції № 2 конкретний 
чіткий критерій оцінки ступеня ризиків, достатній для 
призупинення реєстрації податкової накладної, на під-
ставі якого було вчинено таке зупинення;

• рішення комісії ДФС про відмову в реєстрації по-
даткових накладних не містять конкретної інформації 
про причини і підстави для прийняття такого рішення, 
а лише містить загальну фразу про те, що причиною 
його прийняття є: наданням платником податку копій 
документів, які складені з порушенням законодавства 
та/або не є достатніми для прийняття комісією ДФС рі-
шення про реєстрацію податкової накладної/розрахун-
ку коригування;

• представник ДФС не зміг пояснити суду, чому 
надані позивачем документи не є достатніми для 
прийняття рішення про реєстрацію податкових на-
кладних.

За інформацією: http://1gl-vip.expertus.ua

ЗУПИНЕННЯ РЕЄСТРАЦІЇ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ

ЧАСТКОВА КОМПЕНСАЦІЯ ВАРТОСТІ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ

Умови участі у програмі:
 1. 20% компенсація надається за придбання техніки, 

яка входить у затверджений Перелік української техніки 
та обладнання для АПК, їх виробників та дилерів. Пе-
релік включає 40 українських заводів-виробників – це 
майже 800 одиниць техніки та обладнання. Перелік роз-
міщений за посиланням:http://www.minagro.gov.ua/uk/
ministry?nid=24055

2. Купівля та отримання компенсації техніки 
здійснюється через державні банки та банки, у ста-
тусному капіталі яких 75 і більше відсотків належить 
державі.

3. Учасник програми (сільгоспвиробник) не повинен 
бути банкрутом/ не перебувати на стадії ліквідації/ не 
мати відкритої справи про банкрутство/не мати  про-
строчену більше ніж за 6 місяців заборгованість перед 
державним бюджетом, Пенсійним фондом України та 
фондами загальнообов’язкового державного соціально-
го страхування.

У разі встановлення контролюючими органами фак-
ту незаконного отримання бюджетних коштів в рамках 
програми, такі кошти протягом місяця повертаються до 
державного бюджету та часткова компенсація вартості 
техніки та обладнання не надається протягом трьох ро-
ків від дати виявлення такого порушення.

4. Техніка та обладнання, придбані з частковою ком-
пенсацією вартості, протягом трьох років мають вико-
ристовуватись за призначенням та не підлягають відчу-
женню. У разі відчуження такої техніки та обладнання 
сільськогосподарський товаровиробник повертає отри-
мані бюджетні кошти і позбавляється протягом трьох 
років права на отримання часткової компенсації варто-
сті техніки та обладнання.

Що потрібно зробити для отримання 20% 
компенсації:

1. Визначитись із необхідною технікою та обладнан-
ням, яка входить до вказаного Переліку.

2. Відкрити рахунок в одному із зазначених банків та 
здійснити оплату за техніку  чи обладнання.

3. Подати до банку заявку за формою, затвердженою 
наказом Мінагрополітики від 18.04.2017 № 228 "Про за-
твердження форм для отримання часткової компенсації 
вартості сільськогосподарської техніки та обладнання 
вітчизняного виробництва" документи, а саме:

 копію платіжного доручення, акт приймання-пе-
редачі техніки та обладнання, свідоцтво про державну 
реєстрацію техніки (якщо техніка підлягає обов’язко-
вій державній реєстрації), довідку, підтвердження з 
ДФС про те, що сільгосптоваровиробник відповідає 
вимогам, визначеним пунктом 3 Порядку використан-

ня коштів, передбачених у державному бюджеті для 
часткової компенсації вартості сільськогосподарської 
техніки та обладнання вітчизняного виробництва, до-
відку про відсутність простроченої більше ніж шість 
місяців заборгованості перед державним бюджетом, 
Пенсійним фондом України,фондами загальнообов’яз-
кового державного соціального страхування, витяг з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізич-
них осіб-підприємців та громадських формувань з ін-
формацією, що підприємство не перебуває на стадії 
ліквідації, щодо нього не порушено справу про бан-
крутство, не визнано банкрутом.

3. Державний банк надає Мінагрополітики інформа-
цію щодо суми коштів, що підлягає частковій компен-
сації.

4. Мінагрополітики формує реєстр сільгоспвиробни-
ків, які придбали техніку та обладнання і претендують 
на отримання часткової компенсації.

5. На підставі реєстру та у межах відкритих асиг-
нувань протягом місяця Мінагрополітики перераховує 
кошти державним банкам.

6. Державні банки протягом одного операційного 
дня перераховують кошти на поточні рахунки учасни-
кам програми.

За інформацією Мінагрополітики
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БІОПРЕПАРАТИ ВІД «БТУ-ЦЕНТР»
І ВРОЖАЙ ПІДВИЩУЮТЬ, І ЗЕМЛЮ БЕРЕЖУТЬ!

18 серпня у Кропивницькому відбувся День поля, ор-
ганізований ТД «Соєвий вік». Цього року захід проходив 
під гаслом: «Органіка та хімія – два шляхи до врожаю». 

Свято зібрало понад 700 аграріїв із різних регіонів 
України, 33 компанії-партнери, 17 доповідей і презен-
тацій від кваліфікованих спеціалістів із насінництва, 
органічного і хімічного вирощування і виробництва. По-
рівнювали традиційне та органічне землеробство, діз-
нались результати дослідів, які проводили експерти на 
демонстраційних ділянках. 

Органічні препарати, які роблять 
землю живою

Демонстрував результати своїх дослідів і один із 
потужних вітчизняних виробників органічних засобів – 
компанія «БТУ-Центр». Ось уже 18 років на Вінниччині, 
у м. Ладижин, вона випускає за власними технологіями, 
які захищені патентами, біопрепарати під ТМ «Жива 
Земля». Це і активатори росту, і біостимулятори, лінійка 
біодеструкторів стерні, інокулянтів, мікроелементи, бі-
оінсектициди, ґрунтові добрива, прилипач біологічного 
походження, біоклей для склеювання стручків тощо. 

Віднедавна 28 біопрепаратів ТМ «Жива Земля» можна 
використовувати в органічному землеробстві. 2014 року 
підприємство отримало сертифікат від Швейцарського 
інституту ринкової екології IMO, який засвідчує, що ці 
засоби придатні для вирощування органічної продукції.

Олександр Слободянюк, агроном-консультат 
компанії «БТУ-Центр» розповів, що з компанією «Со-
євий вік» співпрацюють вже п’ять років. На демонстра-
ційних ділянках застосовують різноманітні технології 
для того, щоб дослідити різні комбінації обробок, різні 
схеми – від мінімальної до максимальної.  І постійно їх 
коригують, виходячи з потреб аграріїв і викликів часу, 
оскільки змінюються технології, змінюється клімат, ви-
ходять нові продукти, яких потребує ринок.

- Які досліди були закладені на цьому полі і чого 
ви тут досягли?

- Цього року ми проводили досліди на чотирьох ді-
лянках, п’ята була контрольна, яку для чистоти досліду 
обробляли водою. Приміром, одна ділянка була обро-
блена лише мікроелементами на основі амінокислот і 
більше нічим для того, щоб показати ефективність ви-
користання мікродобрив, та у яку фазу їх потрібно ви-
користовувати. І це досить серйозна проблема, оскільки 
часто виробники засобів дають дуже широкий термін 
для обробки, і зазвичай час обробки зміщається. Ми ж 
хотіли показати, що потрібно вносити саме в ті фази, 
які ми рекомендуємо. Був закладений дослід з чітким 
супроводом за фазами, і зараз на ділянці стоїть досить 
непогана соя. 

Також є ще два варіанти дослідів, які пропонує ком-
панія «БТУ-Центр» із використанням біопрепаратів, 
різниця лише у використанні одного препарату. В основі 
першого варіанту досліду лежить наш класичний анти-
стресант – препарат для покращення живлення і про-
філактики хвороб «Органік Баланс». Цього року анти-

стресант дуже гарно себе показав, оскільки весна була 
холодна, всі рослини, як сою, так і пшеницю, виводили 
зі стресу. Були проблеми із підмерзанням прапорцевого 
листка, колосу. Після використання «Органік Баланс» 
завдяки амінокислотам, комплексу фізіологічно актив-
них речовин, на полях Київщини, Кіровоградщини, Ми-
колаївщини аграрії врятували і пшеницю, і сою. 

- Які новинки, що скоро з’являться у продажу, ви 
тут досліджували?

- Тут  представлена ділянка сої, насіння якої оброби-
ли  новинкою – мікоризним препаратом «Мікофренд». 
Препарат сприяє утворенню на коренях рослини міко-
ризи – це результат співіснування рослини і гриба. Зав-
дяки тому, що гриб існує на коренях рослини, коренева 
система збільшується у 2 - 3 рази, відповідно відбува-
ється краще поглинання вологи, засвоєння поживних 
елементів. Ця технологія дуже перспективна, дає гарні 
результати, які остаточно підрахуємо вже після збиран-
ня, бо зараз соя ще вегетує – перебуває у фазі наливу 
бобів. Проте, навіть візуально можна констатувати 
факт, що дослід вдався. Оскільки у порівнянні з кон-
трольною ділянкою ми спостерігаємо різницю у кілько-
сті закладання бобів на рослині. Контрольні ж рослини 
виглядають набагато гірше. Особливо це добре видно у 
спекотні дні. Вчора наприкінці дня ми приїхали і поба-
чили, що рослини на контрольній ділянці були набагато 
слабшими.

- А чим найбільше цікавилися аграрії тут, на Дні 
поля ТД «Соєвий Вік»? Які питання їх найбільше ці-
кавлять?

- Сьогодні під час оглядів дослідних ділянок учасни-
ки Дня поля активно цікавилися питанням підвищення 
родючості землі. І ми пропонуємо препарати, які це пи-
тання вирішують. Наприклад – «Граундфікс», до складу 
якого входять два види бактерій: фосфорно - калійні мо-
білізуючі та азотфіксуючі. За допомогою препарату до-
сягається розщеплення мінералів, вивільнення фосфору 
і калію у доступній формі, і фіксація азоту для покра-
щення живлення рослин. Його можна вносити під ос-
новний обробіток ґрунту, під культивацію, але найкращі 
результати зафіксували, коли вносили у рядок при по-
сіві. Саме цей спосіб внесення дозволяє пришвидшити 
ріст і розвиток рослини. Досліди показують: при вне-
сенні під основний обробіток чи культивацію прибавка 
врожаю – 2 - 3 центнери, при внесенні в рядок під час 
посіву прибавка становить 5 - 6 центнерів з гектара. 

Саме час подбати про знезараження 
та підживлення землі

 Про те, які біопрепарати краще використовувати 
саме зараз, розповідає головний агроном компанії 
«БТУ-Центр» Олександр Ростоцький.

- Вже не за горами осіння посівна, що з вашої 
продукції можете порадити для нашого сільгоспви-
робника?

- Насамперед, хотів би звернути увагу на наші де-
структори стерні, якими варто обробити землю і пожив-

ні рештки. Зараз  все ще чимало господарств роблять 
деструкцію старим варварським способом – спалюють 
стерню. Але цим шляхом ми завдаємо шкоди ґрунту – це 
і втрата органіки, і елементів живлення, а найголовніше 
– втрата вуглецю. Ми ж рекомендуємо вносити біопре-
парати.  Приміром, комплексний препарат «Екостерн» 
прискорює розкладання поживних решток. Гриби і бак-
терії, які входять до його складу, прекрасно знезаражу-
ють як рештки, так і ґрунт. Він також містить і азотфік-
сатори, і мобілізатори азоту і калію, які додатково нако-
пичують у ґрунті елементи живлення. Використовуючи 
«Екостерн», ви можете досягти розкладання решток 
залишків ріпаку на 50% за місяць.

Ще хочу звернути увагу на ґрунтовий препарат «Гра-
ундФікс» – наше мікробіологічне добриво. Завдяки 
тому, що в ньому присутні вільноживучі азотфіксатори, 
ми частково поповнюємо ґрунт доступним азотом за 
допомогою азотфіксації. Також туди входять фосфор- і 
калій-мобілізатори, які переводять недоступні форми 
фосфору і калію у доступні, додатково збагачуючи ґрунт 
цими мінералами та корисними мікроорганізмами, які 
підвищують коефіцієнт засвоєння внесених мінераль-
них добрив. Ми сьогодні знаємо, що живлення рослини 
мікро- і макроелементами не проходить без участі мі-
кроорганізмів. І наскільки ґрунт збагачений корисною 
мікрофлорою, настільки ефективним буде живлення і 
доступність тих чи інших елементів. 

Для обробки насіння ми пропонуємо наш препарат 
«ОрганікБаланс». Його використання стимулює і наро-
щує наземну масу, розвиває кореневу систему. Останній 
чинник особливо важливий, бо якщо озимина має роз-
винуту кореневу систему, то вона забезпечить у вузлі 
кущення достатню кількість цукрів, і це призведе до 
прекрасного перезимування озимої культури. 

Також у нас є лінійка біологічних фунгіцідів. Це 
«МікоХелп» і «ФітоХелп» для обробки насіння, що 
зменшує кількість хімічних про травників та хімічне на-
вантаження на насіння.

Можу також порадити наші незамінні прилипачі 
«Ліпосам» та «Енпосам» для органічного землеробства.

- Що з новинок, які вже добре себе зарекоменду-
вали, пропонуєте?

- Сьогодні по всій Україні проходять масштабні ви-
пробування нашого препарату проти склеротинії. Це за-
сіб для тих, хто займається вирощуванням соняшнику, 
озимого ріпаку. Там, де аграрії трохи не дотримуються 
сівозміни, утворюються склеротинії, які знищують до-
сить високий відсоток врожаю. Тому компанія «БТУ-
Центр» запустила масштабне випробування на полях, 
після того, як в лабораторних умовах препарат пре-
красно себе показав. Сподіваємося, що і у виробничих 
масштабах ці результати підтвердяться. 

А загалом розробки тривають, скоро має вийти і лі-
нійка гуматів, які будуть збагачені корисними мікроор-
ганізмами. Словом, компанія «БТУ-Центр» розвиваєть-
ся, досліджує і пропонує нові ефективні засоби.

Консультації за тел.: 
(044) 594-38-83

www.btu-center.com

Продукт Мінімум (грн.) Середня (грн) Максимум (грн) 
Баклажан синій 12.00 17.00 22.00 
Буряки столові 4.00 4.80 5.50 

Гарбуз 6.00 7.00 8.00 
Гриб печериця 27.00 31.50 36.00 

Кабачок 6.00 6.00 6.00 
Капуста білогол. 2.00 2.80 3.50 
Капуста цвітна 12.00 12.00 12.00 
Картопля станд  3.50 3.60 3.80 

Морква стандарт 5.00 5.50 6.00 

ЦІНИ НА РИНКУ ШУВАР (станом на 21 вересня 2017)
Продукт Мінімум (грн.) Середня (грн) Максимум (грн) 

Огірок тепличний 8.00 9.00 10.00 
Перець (Білозерка) 12.00 12.50 13.00 
Помідор червоний 5.00 8.50 12.00 

Редиска, пучок 8.00 9.00 10.00 
Цибуля зелена 25.00 32.50 40.00 

Цибуля ріпчаста 
жовта 

4.50 4.80 5.20 

Цибуля-порей 15.00 15.00 15.00 
Часник (Віт.) 25.00 42.50 60.00 
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КОЛИ ВЛАДА І ФЕРМЕРИ ЗАОДНО
Ініціатором цієї зустрічі був губернатор Луган-

ської області Юрій Гарбуз, який чудово розуміється 
на хліборобських справах, адже сам із фермерів. А 
приймав поважних гостей, у тому числі іноземних, 
наш давній знайомий Олексій Павлов, голова фермер-
ського господарства «Айдар-Овоч». У розмові з нашим 
кореспондентом він розповів, яке значення мають по-
дібні заходи для хліборобів Луганщини.

Кор.: Шановний Олексію Леонідовичу! Губерна-
тор був почесним гостем чи модератором заходу? 
Адже він, як відомо, колишній фермер, тому його 
думки всі хочуть почути.

О. П.: Губернатор був дущею цього важливого 
заходу, від якого хлібороби Луганщини багато очіку-
ють. Для мене особисто і для всього нашого колек-
тиву було великою честю прийняти у себе таких по-
важних гостей. Але чому вони приїхали саме до нас? 
Заслужили, видно!

За словами голови Луганської ОДА блокада заліз-
ничних шляхів, затіяна кількома політичними сила-
ми, призвела до того, що обласний бюджет втратив 
близько 700 мільйонів гривень, що для нинішньої 
фактично аграрної Луганщини складає 36,6%. Тоб-
то, область майже рік живе з величезною «дірою» в 
бюджеті. Аби покращити становище, було виріше-
но створити 10 професійних асоціацій. Вони стали 
тим майданчиком, де очільник області, в якій немає 
обласної Ради, реально поділяє повноваження з чле-
нами асоціацій, щоб постійно радитися з ними про 
подальший розвиток області.

Якщо взяти агросектор, то тут Юрій Гарбуз, сам із 
фермерів, саме серед них шукав і знайшов однодум-
ців. Адже на підконтрольній території обробляється 
близько мільйона гектарів землі, цьогоріч виростили 
понад 1,3 млн т зерна. Рекорд, а радіти не доводиться. 
Адже в наступному циклі можливий такий же масш-
табний недорід через надмірне зневоложення грунту.

До того ж, останні 17 років Луганщина має най-
нижчу в Україні закупівельну ціну на збіжжя, що 
за відсутності надійної логістики, монополістських 
прагнень трейдерів, близької війни і систематичної 
нахватки вагонів, помножених на блокаду залізниць, 
поставило аграріїв у вкрай складне становище. В той 
час, коли ціни на пшеницю і без того коливаються в 
діапазоні 4,04 - 4,4 тис/т, реально доводиться здавати 

її по 2,8 тисячі, бо на п’яти вже наступає кукурудза 
та соняшник, ддя зберігання насіння яких теж немає 
спеціальних місць.

«Сьогодні, – зазначив у своїму виступі Юрій Гар-
буз, – Луганщина є переважно аграрним краєм. Тому 
розвиток економіки вимагає від нас пошуку нових 
форм і методів сільськогосподарського виробництва. 
Аграрії бачать один із них у підвищенні додаткової 

вартості наших продуктів після їх переробки. З об-
ласті повинна вивозитися не сировина, а хоча б на-
півфабрикати. Крім того, потрібно знати, що наше 
зерно вирощене на такій землі, яка робить його осо-
бливо привабливим для країн зі спекотним кліма-
том. Саме тому сьогодні серед наших гостей  прези-
дент Україно-арабської ділової ради шейх Емад Абу 
Адруб. Йому сподобалася наша земля, яку, за слова-
ми поважного гостя, Господь наділив дуже велики-
ми ресурсами, яких на його батьківщині немає Тому 
разом з Олегом Березюком він допомагає нам шукати 
потрібні ділові контакти з арабськими країнами – 
Кувейтои, Арабськими Емірата-
ми, Саудівською Аравією. Наша 
спільна мета полягає в тому, щоб 
потенційні інвестори з цих країн 
більше дізналися про Луганщину 
та її хліборобів і стали нашими 
партнерами».

Кор.: Що найбільше сподоба-
лося гостям у Вашому господар-
стві?

О. П.: Без жодного вихвалян-
ня – це наш критий тік, спорудже-
ний зовсім недавно. Ця інженерна 
споруда дозволяє нам зберігати 
врожай у належному стані до того 
часу, коли ринкові умови будуть 
найсприятливішими. Ми зібрали 
цього річ непоганий врожай, хоча 
є господарства з вищими показ-
никами. Проте не за показники 
ми працюємо, а за гроші. Поки 
що ми змушені хазяйнувати без 
відпочинку землі під паром та без 
попередників, вирощувати пше-
ницю після соняшника, сіяти на грунтах 2-ї катего-

рії тощо. За таких умов 
наші 45 ц/г можна вважати 
непоганим врожаєм. Ми 
досягли його за рахунок 
інноваційної технології та 
правильно підібраної тех-
ніки. Проте зупинятися на 
досягнутому не маємо на-
міру.

Кор.: Що чи хто зава-
жає Вам працювати на 
перспективу?

О. П.: Якщо чесно, то 
виходить нонсенс: най-
більше заважає своїм го-
дувальникам… держава. 
Посудіть самі: оподатку-
вання для сільськогоспо-
дарських виробників не 
мохна назвати сприятли-
вим і справедливим. Ска-
жімо, останніми роками 

існував спецрежим по ПДВ, що дозволяло накопи-
чувати кошти на рахунках господарств і потім вико-
ристовувати їх на захищені статті. Для нас це було 
вигідно, оскільки ми могли ці кошти витрачати впро-
довж, скажімо, двох років, і не були затиснуті в часі. 
На жаль, цю норму прибрали. Сьогодні при купівлі 
техніки ПДВ у нас залишається, але, з іншого боку, 
ми обмежені в часі, що не дає можливості зорієнту-
ватися в тому, що необхідно купувати в першу чергу. 
Цією ситуацією користуються продавці.

Ще одна проблема - дуже складний процес укла-
дання договорів, в якому не останню роль відіграють 
логістичні фактори. У нас нормальних доріг немає, 
тож перевезення врожаю виходить дуже дорогим. 
Ми, наприклад, возили до Запоріжжя соняшник, так з 
однієї тонни насіння на доставку йшло 520 грн І тому 
у аграріїв нашої області найнижча вартість зерна.

На мою думку, багато проблем можливо виріши-
ти з допомогою Асоціації сільгоспвиробників Лу-
ганської області, до якої входжу і я. Цю громадську 
структуру ми розглядаємо як унікальний майданчик, 
де фермери можуть заявити про себе, сформулювати 
стратегію подальшого розвитку, а крім того, - зустрі-
чатися з виконавчою владою і спільно виробляти ре-
цепти розвитку.

Кор.:  Які першочергові завдання має вирішувати 
Асоціація?

О. П.: Мені особливо приємно відзначити, що з 
ініціативою про створення Асоціації виступив не хто 
інший, як наш губернатор Юрій Гарбуз. Він - колиш-
ній фермер і знає наші проблеми. 

Одне із головних завдань, яке ставить перед со-
бою Асоціація – це допомога по створенню в облас-
ті об'єктів переробки сільгосппродукції, що значно 
зменшить витрати на логістику. Ми розуміємо, що 
коли на ринку існує мопополія, вона завжди працює 
на зниження закупівельних ціни на сільгосппродук-
ти, особливо для фермера. А ті, не маючи виходів 
на додаткові ринки і можливості укладання прямих 
контрактів, змушені приймати умови монополіста. 
Ми сподіваємося, що з допомогою Асоціації виріши-
мо питання прямих контрактів, а заодно і з цінами 
розберемося. - Ідея Юрія Гарбуза налагодити збут 
продукції на ринки Азії й Африки, безперечно, за-
слуговує на увагу й підтримку. Це додасть нам пла-

новості, порядку й дисципліни, таких необхідних для 
успіху.

Кор.:  Наостанок – кілька слів про свої плани.
О. П.:  Перші 10 років свого фермерування я ви-

трачав на відпрацювання інноваційних технологій 
обробітку землі та боротьбу з ерозією грунту. Вчив-
ся у класиків – Вільямса, Докучаєва, Овсінського та 
інших, дещо власним розумом пізнав. А найбільше 
– практикою, адже те, що вважається найкращим для, 
скажімо, Чернігівської області, на Луганщині не-
прийнятне. Не той клімат, не та земля, не те сонце 
і ще багато «не того». Стосовно моїх планів скажу 
коротко: вони невіддільні від луганської землі. Як і 
раніше, буду всіма силами дбати про її збереження 
в найкращому стані для нащадків. І сина цьому вчу, 
йому жити й  працювати на цій землі. Користуючись 
нагодою, бажаю всім фермерам, всім українськім се-
лянам мирного неба, міцного здоров’я, щедрих вро-
жаїв, родинного щастя. І розумної влади, яка дбатиме 
про «безвіз» не тільки для «вузького кола обмежених 
людей», а й для фермерських врожаїв.

Спілкувався Володимир Майський
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ЛІСОСМУГИ ПОТРЕБУЮТЬ ПОРЯТУНКУ

Один гектар лісосмуги захищає 20 – 30 га ріллі, 
збільшення врожаю при цьому складає близько 15%. 
Останнім часом безоглядно винищено сотні, а то й 
тисячі кілометрів лісосмуг, що призвело до масового 
опустошення сільськогосподарських угідь. За це ні-
хто не був покараний, що дозволило розбій на україн-
ських землях продовжувати…

За свідченнями фахівців, кожний другий гектар лісу 
в Україні – рукотворний. Протягом останніх 50 років 
радянської влади в Україні було посаджено 440 тис. га 
полезахисних смуг, а під захистом штучних насаджень 
у найкращі роки було 13 млн га сільськогосподарських 
угідь. Свого часу було заліснено сотні тисяч гектарів 
вздовж каскаду водосховищ Дніпра. На Нижньодні-
провських пісках – 90 тис. га, вздовж річки Сіверський 
Донець – 65 тис. га, Ворскли – 20 тис. га, у басейнах 
малих річок та водоймищ на них – 150 тис. га. Чимало 
зроблено для припинення ерозії, впливу якої в Україні 
зазнають більш як 5 млн га. Закріплено лісами яруж-
но-балочні системи – Канівську, Ржищівську, Норин-
ську, Ямпільську та інші.

Лісосмуги – один із найефективніших засобів бо-
ротьби з опустелюванням і посухою. Натомість, як 
свідчить заступник голови Національного екологічно-
го центру України (НЕЦУ) Олексій Василюк,  «понад 
80 % території багатьох районів у степових областях 
розорані, але за роки незалежності в Україні так і не 
створили службу, яка б опікувалась лісосмугами навко-
ло полів. Через підпали стерні і зумисне вирубування 
на дрова лісосмуги багато де знищені, а відновлювати 
їх немає кому».Є випадки вирубування лісосмуг ділка-
ми з метою подальшого перепродажу деревини – там, 
де виросли дерева, придатні для переробки на ділову 
деревину.

«По всій степовій зоні процвітає вітрова ерозія: віт-
ри зносять висохлий родючий шар ґрунту, спричиняю-
чи пилові бурі. А на місці вивітреного чорнозему лиша-
ється гола порода, – додає Сергій Івко, голова громад-
ської організації «Спілка друзів природи» (м. Токмак, 
Запорізька обл.). – «Опустелювання» – це не значить, 
що з пустелі Сахара до нас прийдуть бархани і заси-
плють наші села. Опустелювання «по-українськи» – це 
недбале ставлення до нашого чорнозему, який просто 
видувається аж до піску, і такі приклади вже добре вид-
но на космічних знімках.

Щороку Україна втрачає 10 – 12 мільйонів тонн зер-
на через ерозію ґрунтів. Одна з причин вітрової ерозії 
– цілковита занедбаність полезахисних лісосмуг. Нині 
через земельну реформу полезахисні лісосмуги взагалі 
залишилися без уваги. Відсутня нормативно-правова 
база, яка регулювала б їх поновлення.

Внаслідок недолугих поспішних рішень у земельній 
сфері сільськогосподарські угіддя фактично передано 
у приватну власність (розпайовано). Частина лісосмуг 
потрапила у приватні руки, і тепер їх доля залежить від 
розуму та совісті нових власників. Ті ж полезахисні лі-
сосмуги, які не підлягали паюванню, переважно раху-
ються як землі запасу, резервного фонду та загального 
користування на балансі селищних рад, які не мають ні 
коштів, ні засобів, ні бажання доглядати за цим добром. 
Колізія полягає і в тому, що полезахисні лісонасаджен-
ня потенційно є землями сільськогосподарського при-
значення, але не є сільськогосподарськими угіддями.

Пригадую слова професора Павла Вакулюка, який, 
не належачи до прихильників радянського способу 
господарювання, одначе зауважив, що дещо для збе-
реження рідної землі тоді таки робилося, і розповів, 
як була «нейтралізована» Канівська яружно-балочна 
система: «Після організації музею на могилі Шевчен-
ка під Каневом виникла потреба окультурити землі 
навколо нього та вздовж шляхів. Передбачалося, що це 
зроблять самі господарі землі – колгоспи та радгоспи. 
Минуло кілька років – нічого вони не зробили. Тоді у 
1958 році Рада Міністрів України ухвалила постанову 
про створення Канівської гідролісомеліоративної стан-
ції (ГЛМС). І поклала на неї обов’язок створити захисні 
лісонасадження».

– У Канівському районі стільки ярів, – доповнює 
свого вчителя Микола Рижков, один із ветеранів гід-
ролісомеліоративної служби на Черкащині, який три-
валий час працював у Каневі.– Для прикладу назву 
Хмільницький яр, з якого винесено 700 тисяч кубоме-
трів землі, що змусило шляхетну Рось навіть змінити 
своє русло в гирлі, де вона впадає в Дніпро. А тери-
торію села Тростянець прорізали такі глибочезні яри, 
що місцеві мешканці їх називали проваллями. Тому 
треба було не лише ліс садити, а й у вершинах ярів бу-
дувати водоскиди, лотки і – відповідні вали. А на дні 
цих ярів – водобійні колодязі, загати, саджати чагар-
никові верби, які б розпилювали потоки води, гасили 
їх швидкість та затримували ту землю, яку вода несе 
з собою. Якщо заліснювати яри, починаючи з днища, 
то вода поступово буде фільтруватися. Вали ці робили 
заввишки 2 - 2,5 метра, завширшки в основі 5 метрів, 
на вершині – 1,5 метра. Лотки ж є довжиною до 80 ме-
трів. Уявляєте, з якою швидкістю летить по них вода? 
Просто рине і з висоти б’є в дно яру. Отут уже потрібні 
були водобійні колодязі, які б гасили швидкість води. 
Канівська ГЛМС врятувала від ерозії близько 18 тис. га 
орних земель. Для цього збудували 430 км валів, спо-
рудили 94 лотки-водоскиди. Якщо до того у Дніпро з 
полів Канівського району щороку виносилося понад 
два мільйони кубометрів грунту,  то завдяки потугам 
гідролісомеліораторів ситуація змінилася, ерозію вда-
лося зупинити! Коли станція починала свою роботу, лі-
систість у районі була 18,3%, а лісівники її збільшили 
до 35%».

Пригадує Микола Федорович і висловлювання про-
фесора Вакулюка щодо лісорозведення в степу: «Рів-
нинний степ завжди був безлісний. Створювати там 
ліси – це насильство над природою. До того ж глиби-
на залягання водоносного шару на чорноземах – 30-35 
метрів, причому вода солонувата. Інша справа – лі-
сосмуги. Це не повноцінний ліс, це три або максималь-
но п’ять рядів дерев. У лісосмуги є чітка полезахисна 
функція. Для цього,зокрема, вона повинна добре про-
дуватися, щоб сніг рівномірно лягав на поле. Перш ніж 
саджати лісові культури, кожну ділянку треба детально 

вивчати на її придатність для лісовирощування, звер-
татися за консультацією до фахівців. У степу є багато 
таких площ, на яких дерева рости не можуть, а тому 
й саджати їх тут недоцільно. Це лише дарма витрачені 
державні кошти».

– На жаль, – підсумував бесіду Микола Рижков, – 
нинішні можновладці зовсім не переймаються хоча 
б вивченням проблем збереження рідної землі. Їм би 
тільки скоріше зробити її товаром та набити власні 
кишені. Натомість цілком очевидно, що потрібно не-
гайно якнайуважніше, з урахуванням думки не тільки 
відомчої, а й академічної науки, неурядових організа-
цій, місцевих громад, спеціалістів-аграріїв перегляну-
ти державні пріоритети щодо лісонасаджень, і то не 
тільки на Канівщині, де і гідроспоруди, й лісові наса-
дження потребують відновлювального ремонту, а також 
у степу. Замість того, щоб засаджувати залишки степу 
сосною, яка, як бачимо, сохне і горить, сьогодні треба 
потурбуватися про існуючі лісосмуги, знайти справж-
нього господаря, активно розгорнути роботи із створен-
ня нових полезахисних насаджень, направляючи саме 
на це державні та комунальні кошти. Велику допомогу 
лісосмугам могли б надавати фермери, але їм заважає 
невизначеність господаря цих насаджень. Доки дерева 
там гниють і періодично падають на фермерські лани, 
нікому до того немає діла».

Є в цій сумній картині й світлий промінь. Так, ама-
тор-лісівник із Черкащини Сергій Гнатюк, голова фер-
мерського господарства «Струмок», на власний страх і 
ризик посадив на своїх землях невеликий сосновий гай, 
який протягом тривалого вже часу приносить радість 
йому і односельцям, захищає землю від руйнування, а 
чиновників спонукає шукати нових зачіпок, аби «насо-
лити» аматору. Та Сергій Валентинович не відступає: 
і лісок свій плекає, і розсадник молодих деревець за-
клав, для охочих стати його послідовниками, і занедба-
ні лісосмуги в межах свого фермерського господарства 
доглядає. Вони ж у держави ніби сироти! Проте варто 
фермеру взятися за пилку чи сокиру, щоб розчистити 
посадку, хазяї знаходяться.

Мабуть, виходом із такого ненормального стано-
вища може стати приватизація корисних властивостей 
лісосмуг, в тому числі за участі фермерів, а також іно-
земних інвесторів. Самі лісосмуги нехай залишають-

ся в державній власності, а 
корисні властивості можна 
надати в користування, в 
тому числі на умовах оренди. 
Нехай орендарі доглядають 
посадки і реалізовують ко-
рисні властивості лісосмуг 
«аграрним баронам», які 
досі звикли користуватися 
всіма благами української 
землі задарма. Саме ці ново-
явлені Калитки отримують 
прибуток, а що ж при цьому 
має держава – вона навіть 
не може привести в порядок 
кілька тисяч гектарів полеза-
хисних лісосмуг.

Говорячи про полезахис-
ні насадження, принагідно 
варто добрим словом згадати 
про польові дороги, які зазви-
чай торувалися саме попід лі-
сосмугами. Ніхто їх особливо 
не доглядав, але користува-

лися ними всі – від колгоспних водіїв до всюдисущих 
туристів. Сьогодні їх теж можуть розорати заради міш-
ка сої чи ріпаку. Тож, рятуючи лісосмуги, ми порятуємо 
й «грунтівки», без  яких українські сільгоспвиробники 
не зможуть працювати.

Як бачите, шановні читачі, земельні проблеми не 
обмежуються лише питанням про запровадження чи 
заборону торгівлі землею. Вона завжди щедро вродить, 
але тільки тому, хто зуміє розумно посіяти.

Підготував Володимир Ярошенко
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ПОМЕР „БАТЬКО” ФЕРМЕРІВ 
ЧЕРКАЩИНИ...

Асоціація фермерів та приватних зем-
левласників України з глибоким сумом 
сповіщає про передчасну смерть вико-
навчого директора Асоціації фермерів 
та приватних землевласників Черкаської 
області Галамаги Михайла Андрійовича.

Він пішов з життя на 75 році після 
раптової хвороби. Для сім’ї, друзів, фер-
мерів Черкащини та всієї Асоціації це не-
поправна втрата.

Михайло Андрійович з фермерством 
України 26 років, з часів його заснуван-
ня: спочатку він був першим директором 

Черкаського відділення Укрдержфонду, а 
потім, беззмінно, виконуючим директо-
ром однієї з найкращих обласних Асоці-
ацій – Черкаської. Його називали „бать-
ком” фермерів Черкащини.

Вічна пам’ять Михайлу Андрійовичу 
та співчуття родині та близьким.

Виконавча дирекція АФЗУ, 
Рада АФЗУ, 

Редакція газети
 „Вісник Фермер України”,

ТОВ „Господар ЕЦ” 
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КОРОВАЇ СОРОЧИНСЬКОГО ЯРМАРКУ
Коровай в українців - це священний круглий хліб, 

який вважається символом щастя й достатку. Згідно з 
народним звичаєм, дорогих гостей зустрічають хлі-
бом-сіллю - короваєм, який виносять на вишитому руш-
нику. Ця традиція збереглася з язичницької давнини, 
коли хліб був божеством.

У перший день на Сорочинському ярмарку презен-
тували велетенський коровай. Його спекли на Салтів-
ському хлібзаводі, що знаходиться в Харкові. Представ-
ники книги рекордів України зафіксували новий рекорд 
— 614 кг 750 г. Зрозуміло, що в жодній печі не можна 
спекти такий гігантський виріб. Тож він складається з 
окремих частин. На вершечку - герб України, а по бо-
ках - назви міст, де знаходяться виробничі потужності 
хлібзаводу.

Салтівські пекарі представили свій витвір як символ 
миру та єдності країни. Згодом коровай розвезуть по об-
ластях України: відравлять до лікарень, дитячих будин-
ків, частина короваю поїде до зони АТО.

Утім, гості ярмарку могли помилуватися ще одним 
витвором кулінарного мистецтва – короваєм у центрі 
експозиції виставки «Полтавщина туристична», де пре-
зентували свій  туристичний потенціал усі 25 районів 
Полтавської області.  Його цілий тиждень виготовляли 
технологи й майстри-пекарі Хорольської механізованої 

пекарні на замовлення Полтавської облдержад-
міністрації. Знадобилося 220 кг борошна, 200 
штук яєць, 45 кг цукру та 20 кг маргарину (за-
галом майже 300 кг). Коштує такий коровай 20 
тисяч гривень.

-Наш 5-ярусний коровай теж із сегментів, 
- каже директор Хороль-
ської механізованої пе-
карні Людмила Кереке-
лиця, - хоч і менший, але 
вишуканіший в оздоблен-
ні за салтівський. Наші 
фахівці прикрасили його 
трояндами, любистком, 
виноградом, листочками, 
колосками з тіста ручної 
роботи. Подібний коро-
вай ми виготовляли на 
агровиставку у 2007 році, 
а після її закінчення він 
стояв у кабінеті Прези-
дента України. А у 2012 
році на Сорочинському 
ярмарку презентували 
наш 250-кілограмовий коровай. Нещодавно нас розшукали по Інтернету й замовили та-

кий коровай до дня міста 
Ірпеня.

Треба сказати, що 
про високі смакові яко-
сті хорольського хліба 
знають далеко за межа-
ми району. Хорольські 
короваї прикрашають 
найпрестижніші вистав-
ки і ярмаркові заходи, 
що проходять в Україні. 
Нині хлібопекарня ви-
пускає 113 найменувань 
хліба, хлібобулочних та 
кондитерських виробів.

До речі, майже кожен 
район Полтавщини та-
кож привіз на ярмарок 
свій коровай.

Людмила Стельмах 
(Кучеренко)

Коровай Салтівського хлібзаводу

Коровай Хорольської пекарні

Коровай одного з районів Полтавщини


